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Монографията е посветена на един от често обсъжданите въпроси сред българските книжовници през Възраждането, анализиран по-късно от българските езиковеди през различни периоди през целия ХХ в., – този за проявите и формите на пуризма. В нея пуристичната доктрина се разглежда във времевите рамки на възрожденския
период (1762 – 1878), като се коментират вътрешно- и външноезиковите предпоставки
за възникването и развитието ѝ. От различни ракурси се очертават характерът и типът
на българския възрожденски пуризъм: в началото (60-те г. на ХVІІІ в. – 20-те г. на ХІХ
в.) той е имплицитен с реформаторска, защитна и педагогическа платформа; през 30-те
– 40-те години на ХІХ в. е вербализиран архаизиращ и етнографски пуризъм; през 50-те
– 70-те г. на ХІХ в. етнографският пуризъм се конкурира успешно с вкоренения елитарен подход на българските книжовници. Като цяло възрожденският пуризъм е външен,
ксенофобски, педагогически, защитен. Основният извод е, че българският пуризъм е
неорганизирано езиково движение с политически и идеологически характер, възникнало като резултат от езикова ситуация в интралингвален и интерлингвален план, в съответствие с пуристичните прояви в по-голяма част от европейското езиково пространство.
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УВОД
В литературата, посветена на историята на българската стандартология, има
множество пръснати бележки или специално посветени изследвания на темата за езиковото чистачество на отделни възрожденски автори или за процеси, съпътствани от
борба за чистотата на езика. Проявите на пуризма в българската езикова ситуация от
началото на националната епоха до края на Възраждането, когато контактите с турския
и гръцкия език се комбинират с периода на формиране на новобългарския книжовен
език (т.нар. предстандартизация1), в основни линии са изяснени откъм аспекта на пуристичните замествания. В резултат на наблюденията върху конкретни прояви на езиково чистачество в българската лингвистика се е натрупала известна литература, която
действително позволява да се изрази впечатлението, че през Възраждането е налице
борба за очистването на езика, по-ярко изразена в лицето на И. Богоров. В по-новата
българска книжовноезикова наука няма лингвист, който, засягайки тази тема, да не изтъква полезността на здравия пуризъм, предпазващ българския език от излишно затлачване с чужда лексика. Преобладава впечатлението, че българистите филолози говорят
за пуризъм и го окачествяват като умерен, сравнявайки го с пуризма в някои други славянски езикови ситуации. През цялото Възраждане, според едно образно сравнение,
„както замърсената вода пречиства водите си, така и езикът ни, при променени политически и културни условия, се отърсва от натрапените му чуждици, възвръща се към
славянския си корен, разбира се, с трайните усилия на плеяда родолюбиви книжовници” [Кювлиева-Мишайкова 2001: ХХVІ].
Натрупаният фактологичен материал обаче все още не е обобщен в цялостно изследване, в което да се види какви са обхватът, насочеността, целите и резултатите на
българския езиков пуризъм през първия етап на езиковата стандартизация, кои са генераторите му, как пуристичната идея се е оценявала от онези, които имат отношение към
книжовността, и как се е възприемала от обществото. Специално проучване, обхващащо целия възрожденски период, не е правено, не са събрани всички елементи, от чието
сглобяване да се изяснят много въпроси – характерни ли са за българската книжовноезикова история всички фази на пуризма, или отделните прояви нямат физиономията на
1

Терминът се използва със значението, вложено му от англоезични автори. Напр. П. Хил обръща
внимание върху разликата между книжовен език и стандартен език, като първото понятие, и съответно
назоваващият го термин, е по-широко [Хил 1988: 81–82; Гилин 1991: с. 44–45 и др.]. Стандартният език е
дефиниран от него като книжовноезиков вариант, който притежава признака поливалентност – наличието на функционални стилове за всяка функционална сфера, един от които е разговорният стандарт. Освен
този очевидно по-късен вариант, характерен за модерната и постмодерната епоха, книжовният език
включва и ранни етапи от развитието си – т.нар. предстандартизация, в които съществуват варианти,
все още не притежаващи функционалните признаци поливалентност и надрегионалност. Определяйки
признаците на съществуването на стандартния език, П. Гарвин акцентува върху обслужването на многостранните и комплексни нужди на езиковото общество, като различава предстандартизационния етап в
историята на един книжовен език [Гарвин 1993: 37 и сл.]. В българската стандартология за тези периоди
се използват терминологичните съчетания период на изграждане/формиране на книжовния език и период на по-нататъшно усъвършенстване и развитие. Тук аналогичните термини предстандартизация и
стандартизация се използват с оглед на краткостта си и деривационните си възможности (напр. предстандартизационни процеси). Върху по-широкото схващане на стандарта като „изкуствено създаден регулиращ фактор” обръща внимание Е. Георгиева, подчертавайки, че съществуването му се свързва с тенденцията за свеждане до минимум на разногласията в езиковата комуникация [Георгиева 2005: 25–26],
което го обвързва с функционирането на универсални езикови норми в дадено общество през определен
времев отрязък – все още непостижимо за периода на предстандартизация.
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движение, как се характеризират, от какво се движат, какви признаци имат и т.н. В този
смисъл назрял е моментът да се направи тяхното обобщаване и оценяването на последствията както за формирането и по-нататъшното функциониране и обогатяване на книжовния език, така и на общественото мнение за облика и употребата му.
Актуалността на темата за езиковата чистота е мотивирана и от факта, че пуристичните манифестации от миналото имат отношение към много особености на съвременното състояние на българския книжовен език, и особено от констатацията, че тя
придобива особена острота в „екстремални периоди от живота на етноса, към които се
отнася и епохата на национално възраждане, и сегашната епоха на глобализация”
[Нешчименко 2005: 4]. И доколкото съвременното българско общество се намира в положение на активно протичащи процеси на глобализация, то по тази логика би трябвало да сме свидетели на сериозни пуристични явления. Възрожденската пуристична доктрина жалонира цялостното отношение на обществото към проблема с чуждоезиковото
градиво в българския език и в този смисъл обзорът ѝ би помогнал да разберем по-добре
книжовноезиковото си настояще. Може би най-синтезирано необходимостта от анализирането ѝ е формулирана от Е. Георгиева в публикация, посветена на връзката между
езиковата система, обществото (професионалистите и интелектуалците) и масовия потребител на езика. Тя дава примери от пресата и медиите, с които „плътно се доближаваме до най-острия проблем на съвременната българска езикова ситуация, отприщила
огромен интерес сред българското общество – чуждите думи, отношението към тях,
допустимост-недопустимост, призиви за езикова чистота и национален суверенитет. Тя
е област, в която най-силно действат както национални, така и идеологически съображения” [Георгиева 2005: 36].
Актуалността на разработката се формулира и в някои изказвания на чуждестранни българисти, чиито научни интереси гравитират около историята на новобългарския книжовен език. Т.напр. Р. Гилин пише: „През последните три десетилетия 2 интересът към историята на новобългарския книжовен език се е увеличил значително. Този
интерес включва най-вече аспектите:… какви резултати дава политически и психологически основаният пуризъм…” [Гилин 1991: 7]. Засягайки в свои работи темата за
пуристичните прояви през Българското възраждане [вж. напр. Гладкова 1998: 124–
125], Х. Гладкова отбелязва по-късно, че „На пуризма в българското езикознание се е
отделяло не особено голямо внимание. Редовно се споменава грижата за чистотата на
езика у редица възрожденци…, а като пуристи сред възрожденците се оценяват обикновено Иван Богоров и Александър Теодоров-Балан” [Гладкова, Ликоманова 2002:
350]. Тези констатации също са мотивация за избора на темата.
Изследването би могло да бъде полезно и с оглед представянето на историческите предпоставки за формиране на някои черти на българската езикова култура след Освобождението и в наши дни. Дали пуризмът с времето заглъхва в условията на българската държавна самостоятелност и се прелива в движението за висока езикова култура,
дали постепенно затихва, за да се маскира в различни реформаторски кодификационни
актове и призиви за закони за езика, са въпроси, чиито отговори не са задача на този
труд. Едно обаче е сигурно – проучването би могло да подпомогне тяхното тълкуване.
От друга страна, отношението към пуризма е един от важните социолингвистични параметри на сравнително-типологичния анализ на славянските книжовни езици в
европейското лингво-културно пространство [Дуличенко 2009: 38]. Предвид на това
смятам, че обзорът на българската възрожденска езикова ситуация от гледна точка на
пуристичната доктрина, който е обект на настоящото изследване, има не само прагма-

2

Вече пет десетилетия към настоящия момент.
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тичен характер, но и подпомага сглобяването на общата мозайка на езиковите ситуации
в славянските страни.
За осъществяването му се прави аналитичен прочит на по-важните за темата
възрожденски текстове и метатекстове (брошури, предговори към книги, граматики и
речници; статии, студии, публикувани отделни бележки, съобщения и отзиви за авторски и преводни съчинения в периодичния печат и другаде). Предмет на изследването са
мненията както на ангажирани, така и на неангажирани с езика като научен обект лица,
които проявяват интерес към проблема за формирането на българския книжовен език
от гледна точка на пуристичната доктрина в периода 1762 – 1878 г.
Основна цел на проучването е да се открият и опишат конкретните прояви и
форми на българския езиков пуризъм през Възраждането. Паралелно с това се прави
опит да се анализират екстралингвистичните и иманентно-структурните предпоставки
и причини за възникването и развитието му. Важна цел на работата е да се очертае неговата специфика, и тъй като пътят към познанието по принцип минава през сравнението, съпоставянето и отнасянето, маргинална цел на проучването е българският езиков
пуризъм да бъде поставен – доколкото е възможно и достъпно – на фона на пуризма в
други неславянски и славянски книжовни езици. Затова на места се налага да се подходи от сравнително/съпоставително-исторически и сравнително-типологичен аспект.
Сравнението с тях би било полезно с оглед на открояването и изясняването на общите и
специфичните параметри на българския пуризъм. От съществено значение е също така
да се проследи рецепцията му като езикова доктрина в българското общество през Възраждането.
Осъществяването на целите на разработката е свързано с изпълнението на няколко задачи, първата от които е да се представят и коментират изказванията на книжовници от възрожденския период, които изказвания имат отношение към поставената
тема. Техните мнения и конкретните езикотворни реализации на възгледите им не винаги имат пряко отношение към пуризма, разбиран само като борба за езикова чистота.
Тъй като периодът, наречен Възраждане, е твърде динамичен, задача на изследването е
да се проследи еволюцията на доктрината, съдбата на отделни конкретни пуристични
замествания и препоръки. Задача на проучването е и да се установи дали авторите със
сходни позиции по въпросите на езиковата чистота се обединяват около обща платформа за действие, т.е. организиран вид ли има възрожденският пуризъм, и дали техните схващания имат връзка с процесите през отделните периоди на книжовноезиково
строителство. Не на последно място е важно да се установи какви са резултатите от
езиковото чистачество на възрожденските книжовници, има ли то реални последици
както в конкретно изражение, така и в следването на определен курс на не/приемане на
чуждите езикови средства и образци. С оглед на отношението към източниците на заемане през епохата на Възраждането важна задача на изследването е и да се установи на
заемките от кои езици българското общество не се противопоставя и от кои се стреми
да се освободи, за да жалонира по-късно – след Освобождението, та чак до наши дни –
пътищата и начините на обогатяване с езикови средства.
Този прочит почива на комплексен метод, поставен на основата на хронологичния подход. От съществено значение за появата и развитието на пуристичната доктрина
са факторите, предопределили цялостното формиране на новобългарския книжовен
език, както и интензивността на проявите. В работата не е търсен съзнателен паралел
между описанието му в периодите, приети и използвани в историята на българската
стандартология [Андрейчин 1977; Русинов 1980; История 1989; Иванова Д. 2012 и др.].
По-скоро характеристиките на пуристичните прояви се съизмерват с приетата и използвана периодизация в историята на новобългарския книжовен език, за да я потвърдят,
подкрепят или коригират. За удобство пуризмът през изследвания период се представя
6

в няколко отделни синхронни среза – първият обхваща времето от Паисиевата история
докъм края на 20-те години на ХIХ в., следват две десетилетия (30-те – 40-те години),
след което срезът обхваща последните три десетилетия преди Освобождението, като по
този начин се анонсират изводи относно интензитета му. Отделно се разглежда пуризмът на Иван Богоров. В този смисъл пуристичната доктрина през Възраждането тук се
проследява неравномерно в хронологичен план, но пък има своя вътрешна логика,
обусловена от динамиката на процесите на предстандартизация.
Върху този основен подход се преплитат неизменно описанието и анализът, тъй
като без аргументи и критичен коментар към тях не може да бъде доказана никоя теза.
Наред с дескриптивно-аналитичния и критичния метод, прилагането на системноструктурния метод дава възможност да се изследват фактите в дълбочина и да се направи опит за класифицирането и периодизацията им, както и за нещо много важно – да
се видят като закономерен процес и като тенденция. В работата се използва и социологичният метод, който има предимно диахронен нюанс. Отчитат се фактори от различно естество – както интралингвистични (динамиката и спецификата на измененията в
естествения и книжовния език), така и екстралингвистични (исторически, културни,
политически, социални, идеологически, икономически). За постигане на поставените
цели се прилага и сравнително-типологичният метод, който позволява да се ситуира
българската езикова ситуация откъм пуристичен ракурс на фона на пуристичните движения в други – славянски и неславянски езикови общества, за да изпъкне спецификата
ѝ и за да се обяснят съвременни тенденции.
***
За пръв и единствен път в българската възрожденска книжнина съвременният
термин пурист се появява в сп. „Ден”3 в неподписана рецензия (най-вероятно е от редактора Стефан Бобчев) на книгата на Иван Богоров „Селският лекар” (1875): „Колко
щеше да бъде хубаво – казва той там, – ако г-н Богоров поне в тоя случай са вазгечтишаше от своята севда и да бъде пурист, та че и книгата му да бъдеше по-достъпна за
селяни и граждани, сиреч за всички читатели”. Терминът пуризъм не се среща.

3

Ден, бр. 1, 12 февр. 1875.
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ПУРИЗМЪТ КАТО ЛИНГВИСТИЧНА ДОКТРИНА
В тълковните речници се посочва, че терминът пуризъм произлиза от латинския
език, в който purus означава ’чист’. Пуризмът е не само езиково явление – той се среща
напр. като стил в изкуството, архитектурата, дизайна, кулинарията, като стремеж към
чистота на нравите в етиката и в други сфери от човешката дейност. В най-древните
гръко-латински литературни извори под пуризъм се разбира усилието за създаване на
чистота на стила. Езиковият пуризъм се появява в регистъра именно на търсенето на
езикова чистота, разбирана във времето по различни начини. Във филологическата наука пуризмът е посочван като обект на външната лингвистика.
В българската специализирана справочна литература пуризмът е представен като част от борбата за езикова чистота, при която се отстраняват ненужни чужди лексикални елементи. Т.напр. „Енциклопедия на съвременния български език” предлага
следното кратко определение: „Борбата за чистота на речниковия състав от ненужни на
езика чужди думи в езикознанието е известна като пуризъм” [Енциклопедия 2000: 370–
371], – като за разлика от неспециализираните речници4 тук е добавен и компонентът
ʼчистотаʼ. В статията на енциклопедията се обръща внимание върху количествени параметри (умерен~краен), като се изтъква полезността на умерения и нереалистичността
на крайния пуризъм. Посочва се, че „няма възрожденски книжовник – автор, съставител или преводач на съчинение, – който да не се е чувствал морално задължен да даде
своя принос в тая насока, като изрази становище в предговор, в послеслов или като помести списък на ненужните турски и гръцки думи, използвани от българите” 5. В българския „Терминологичен речник по хуманитарните науки” срещу термина пуризъм е
обяснено, че това е „Целенасочена дейност за системно прочистване на езика от заети
думи” [Попова и кол. 2007: 342–343]. Той е описан като двустранен процес – като теория и като дейност, която понякога е с реалистична основа и умерени прояви, а друг
път е краен – гонят се всички заети думи, и е без практически резултати. В речниковата
статия се прави кратък преглед на българския пуризъм, който според авторката ѝ 6 датира още от Х в., когато в преводите на Кирил и Методий се заменят гръцки думи със
съответните домашни, напр. стъкленица вм. алабастър, воня вм. аромат, кумир вм.
идол, правило вм. канон7 и др. По-нататък се казва, че през Възраждането и след Осво-

4

В справочната неспециализирана литература са налице – съвсем естествено – по-скоро представителни, но не и изчерпващи определения на езиковия пуризъм. В том трети на „Речник на българския
книжовен език” (1957) напр. под пуризъм ще прочетем: „Стремеж към очистване на езика от чужди думи
и изрази и заменянето им с думи, образувани със средствата на родния език. || Борба против непотребните чуждици в езика” [Речник 1957: 916]. Определението в том 14 на „Речник на българския език. Прелет
– пясъчножълто” е леко видоизменено в „Стремеж да се изчисти езика от непотребни чуждици и нелитературни думи и изрази” [Речник 2012: 1103], като акцентът е върху епитетите „непотребни” и „нелитературни”. Не е по-различно и в речниците за чужди думи. В „Речник на чуждите думи в българския
език” е написано „Борба за очистване на езика от чужди думи и изрази” [Речник на чуждите думи 2001:
709], като в допълненото и основно преработено издание от 2003 г. е записано „Стремеж да се изчисти
езикът от непотребни чуждици и нелитературни думи и изрази” [Речник на чуждите думи 2003: 634].
Видно е, че между стремежа/борбата за езиково почистване от ненужни чужди и некнижовни елементи и
термина пуризъм не е направена разлика.
5
Автор на речниковата статия е Върбан Вътов.
6
Автор на речниковата статия е Кристияна Симеонова.
7
Съвсем друга е темата доколко примерите са коректни, тъй като веднага възниква въпросът, откъде авторката има информацията, че чуждите думи алабастър, аромат и канон, преди да се преведат
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бождението пуризмът се засилва, за което заслуга имат особено И. Богоров и А. Теодоров-Балан, които заместват турцизми от рода на кяр, бас и каиш с българските им съответствия печалба, облог и ремък. Коментарът на пуризма в българската езикова ситуация завършва с обобщението, че той „От гледище на съвременната теория за езикова
политика като организиран отпор на чуждите елементи в езика е отживяло явление.
Пуризмът е необходима и полезна дейност, ако не е прекален и краен, тъй като влиянието на чуждите езици също има значение за обогатяването на даден език. Пуризмът в
българския език може да се определи като умерен” [Пак там]. Видно е, че пуризмът се
намира в орбитата на лексикалното прочистване, като се подчертава, че той е насочен
не срещу нужните заемки, а срещу ненужните чуждици, които имат домашни (или
чуждоезикови, но вече адаптирани и общоупотребявани в речника на българския език)
синоними.
***
От прегледа на определенията на термина пуризъм в българската справочна литература се вижда, че неизменно съдържанието му се преплита с представата за почистване или езикова чистота. С нея се свързва и в нарочни публикации, посветени на
пуристичната тематика. Още през 50-те години Кирил Мирчев обръща внимание върху
изчистването на речника на българския език от турцизми, което започва през първата
четвърт на ХIХ в. като част от съпротивата на езика срещу насилствена асимилация
[Мирчев 1953].
Към темата взема често отношение Любомир Андрейчин. Навярно най-ранната
му задълбочена и по-обемна публикация върху пуризма е статията „Чуждите думи и
борбата за чистота на националния език”. В нея той констатира, че „Движението за
очистване на съвременния български език от непотребни чужди думи има вече своята
едновековна история. … В някои моменти то е било плод на здрави патриотични чувства и е имало умерен и реалистичен характер. В други случаи то е изпадало под влиянието на шовинистични идеи8, не е държало достатъчно сметка за реалните възможности
и е стигало до крайности” [Андрейчин 1955а: 100]. В нея авторът формулира и определението за пуризма: „Прието е да се нарича п у р и з ъ м (от лат. purus „чист”) движението за по-системно очистване на един език от чужди думи. Дейците в полето на пуризма
се наричат пуристи. Пуризмът е сложно явление, което трябва да се преценява от различни страни с оглед на историческата обстановка” [Пак там]. Ученият посочва като
пуристи от близкото минало И. Богоров и двамата академици А. Теодоров-Балан и С.
Младенов, като подчертава, че „Макар и да е изпадал в много крайности, поради което
името му е станало до известна степен пословично, д-р Иван Богоров има значителни
заслуги за запазване на националния облик на нашия език преди Освобождението и в
първите години след Освобождението” [Пак там]. Обръща внимание също, че освен от
чужди думи, пуризмът предпазва и от употребата на жаргонни, диалектни и паразитни
думи. Ценно наблюдение прави българският лингвист, когато констатира на друго място, че при националните езици въпросът за чистотата възниква с по-голяма острота и с
по-друга специфичност, отколкото при народностните [Андрейчин 1959: 292].
По-късно в книгата си „Езикови тревоги” Л. Андрейчин събира в специален раздел под наслов „Борбата за чистота на родния език продължава” свои езикови бележки,
текстовете, са се употребявали в българска реч и че тъкмо преводачите ги заменят с домашните стъкленица, воня, кумир и правило.
8
Коментарът за шовинистичния пуризъм е вероятно във връзка с общата атмосфера след 9 септември 1944 г. на порицание на всяка дейност, етикирана като буржоазна и противоречаща на социалистическия интернационализъм. Интересен във връзка с това е излезлият през 1945 г. ”Правописен речник”
на братя Славянови, в които има специално приложение „Речник на чуждици, заменими с хубави български думи” (с. 129–162), във връзка с което Андрейчин посочва на същата страница, че „в последните
години българският пуризъм плати данък на шовинистическата идеология”.
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посветени на ненужни чуждици в езиковата практика [Андрейчин 1973: 261–281]. В тях
българският езиковед проявява отличен езиков усет към проблема с ненужно и неуместно употребени чужди думи, за които българският език има традиционно използвани.
Самите заглавия носят конотация на борбеност и готовност да се защитава езиковата
правилност и самобитност в духа на Пражката лингвистична школа. В множеството си
езикови бележки Любомир Андрейчин нееднократно обръща внимание върху проблема
за езиковата чистота, а в монографията „Из историята на нашето езиково строителство”
той му посвещава цяла глава: „Въпросът за чистотата на българския език”. В нея ученият мотивира борбата за езикова чистотата в историята на българския книжовен език,
като разграничава заемките от ненужните чуждици [Андрейчин 1977: 141–150]. Той
също поставя акцент върху организираността на движението [Пак там, с. 144], без да
смята, че дейността на И. Богоров, А. Теодоров-Балан или С. Младенов по отношение
на опазване чистотата на българския език има формàта на организирано движение.
Във времето от 50-те докъм 80-те години на ХХ в. върху темата за пуризма задържат вниманието някои статии, студии и книги, най-значителната от които е монографията на Моско Москов „Борбата против чуждите думи в българския книжовен език”
(1958). Още в заглавието езиковедът анонсира схващането, че употребата на чуждите
думи е нещо, срещу което трябва да се оказва съпротива, която е поставена на фона на
борбата за по-висока езикова култура. В същото време авторът подчертава, че „понятието „борба за лексикална чистота” на книжовния език е твърде неопределено” и понататък изяснява, че „Борбата против чуждите думи (пуризмът) съставя основната част
от борбата за лексикална чистота” [Москов 1958: 4]. Следователно пуризмът е понятие
с по-тясно съдържание от борбата за лексикална чистота и е концентриран върху съпротивата срещу чуждата лексика. От тази позиция на 46 страници М. Москов описва
борбата против чуждите думи от 20-те години на ХIХ в. (Петър Берон) до Освобождението, като в изводите си изтъква, че историята на пуризма от този период е част от
историята на изграждането не само на новобългарския книжовен език, но и от историята на българското езикознание.
По-солидна социолингвистична база на феномена пуризъм е налице във втората
му книга „За чист български език” (1976). Той е интерпретиран от позициите на Пражката лингвистична школа през 70-те години на ХХ в. като една от важните форми на
високата езикова култура [Москов 1976: 12], чието неизменно качество е езиковата
чистота. Свързван с нея, пуризмът е дефиниран като „ръководената и организирана
борба срещу чуждите думи, свързана с патриотизма, национализма и придобила по този
начин в отделни моменти политическа и идеологическа окраска” [Пак там, с. 10]. Характерен момент в определението са епитетите „ръководена и организирана”, които
предполагат манипулативно отношение към книжовния език, осъществявано от група
професионално ангажирани ползватели на езика, обединени в някаква институция и
ръководени от определени правила.
Истински дебат събужда статия на В. И. Ленин, в която се препоръчва употребата на домашна лексика с цел образованост на масите, достъпност и на необразованите
читатели до съдържанието на публикации в пресата. Един от първите, които вземат
отношения към темата е Иван Леков, който смята, че „Под чистота на езика най-често
се разбира преди всичко самобитността на лексиката” [Леков 1956: 301]. Коментирайки
Лениновите препоръки, ученият преценява, че на този етап от нашия език пуризмът е
умерен и че ако се отърси от крайностите, присъщи на някогашния буржоазнонационалистически шовинизъм,… той би могъл да подпомогне социалистическото
строителство в страната, като улесни усъвършенстването на родния език” [Пак там, с.
303]. Смята, че и правоговорът е въпрос на езикова чистота.
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Интерес представлява дебатът между Николай Хайтов и учения Мирослав Янакиев. Писателят прави опит да разобличи М. Янакиев, според когото пуристите са
„проводници на буржоазния национализъм”, които „пречат на интернационализацията
на названията и на придобивките на човешкия прогрес”. Ученият – по думите на Хайтов – в книгата си „Стилистика и езиково обучение” [Янакиев 1977] тълкува превратно
статията на Ленин и има греха да е „яростен антипурист” [Хайтов 1982: 40]. В своя
подкрепа Н. Хайтов цитира съветския езиковед Р. Я. Будагов, който смята, че към пуристичните явления трябва да се пристъпва от историко-идеологически позиции и така
да се оценяват с положителен или отрицателен знак. Когато те са прогресивни, то пуризмът „престава да бъде пуризъм и се превръща в най-важно обществено движение за
обосноваване и по-нататъшно развитие на своята национална култура, на възможностите и богатствата на своя роден език” [Будагов 1965: 129–130, по Хайтов 1982: 42].
Към темата за българския пуризъм от този период отношение вземат почти
всички български учени лингвисти. От една страна, тя се поставя в контекста на пражката теория за езиковата култура, която теория отрича пуризма като дейност, актуална
през ХХ в. От друга страна, изказвания на съветски партийни лидери по въпросите на
езика изострят споровете на тема пуризъм~антипуризъм – освен статията на Ленин тук
се има предвид и известната публикация на Й. В. Сталин „Марксизмът и въпросите на
езикознанието”, издадена на български през 1954 г.; тя се предхожда от преведено интервю със Сталин във в. Работническо дело9, в което най-общо се отрича социалната
същност на езика. Дефинирането, описанието и оценката на пуризма през 50-те – 80-те
г. е пропита от идеологическа амбивалентност. От една страна, пропагандираният социалистически интернационализъм и естественото културно общение отваря широки
врата на международната и руската лексика. От друга страна, изказвания на В. И. Ленин, Й. В. Сталин и В. Червенков относно вредата от чуждите думи за просветата на
масите е трябвало да се вземе предвид от българските езиковеди като изходна платформа. Чест прави на българските лингвисти, че въпреки препоръчваното обвързване
на изказванията им с марксическото учение, през целия този труден период ненужната
руска лексика не бе третирана по-различно от останалите чуждици. В тази идеологизирана платформа на проблема езиковедите се опитаха да заемат уравновесени научни
позиции, като се съобразиха с факта, че по своята същност пуризмът е не езиково явление, а идеологизирано отношение на ползвателите на един език. Така става ясно, че не
само дефиницията му, а и отличаването му с положителен или отрицателен знак зависят от общия историко-идеологически фон, от контекста на времето, от целите и идеалите на езиковия социум.
***
Докато в изследванията от този период проблематиката на борбата за езикова
чистота има описателен и апелативно-агитационен характер, на моменти твърде емоционален, през последните 30-ина години на идеята за прочистване на езика от чужди
думи се посвещават публикации, в които темата се коментира с много по-голяма доза
научно хладнокръвие и абстрахиране от идеологически платформи. Сред „впечатляващия обем от заглавия”, посветена на борбата за езикова чистота, зачената още през
Възраждането [Виденов 2000: 275], не може да се пренебрегне монографията на Тодор
Бояджиев „Българска лексикология”, в която е отделено специално място на борбата за
чистота на езика. В нея ученият отчита сложността на явлението и в теоретичен план: в
определението му – „движението за системно прочистване на езика от заети чужди думи” [Бояджиев 1986: 214] – липсва епитетът организирано. Подчертават се негови количествени параметри – умерено и крайно чистачество. За основни представители на
9

Работническо дело, бр. 174, 23 юни 1950 г. [вж. подр. Георгиев 2008].
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борбата за езикова чистота се посочват по традиция И. Богоров, А. Теодоров-Балан и С.
Младенов. Както в книгата, така и в по-късни публикации, ученият предупреждава, че
докато в по-ранни периоди от езиковата история пуризмът е необходим и полезен, в
екстремните си форми той би довел до национализъм и изолация. Ученият се ръководи
от прагматични принципи и отчита, че в пуристичните спорове обикновено съвременните специалисти не участват или „се включват в тях с известна резерва, защото в лингвистиката отдавна и безспорно е доказано, че заемането на лексика е един от найизвестните начини за обогатяване на езиците” [Бояджиев 2005: 14]. На сходна тема Т.
Бояджиев посвещава обширна студия, в която аргументира виждането си, че обоснованата грижа за чистотата на езика е нужна, „когато се използват неуместно чуждици,
които имат български съответствия със същото значение” [Бояджиев 2012: 49].
На социолингвистична изходна позиция почива разбирането на пуризма в колективния труд „Българска лексикология и фазеология. Т. 1. Българска лексикология”.
Платформата, върху която е поставен, включва две основни отношения – свое~чуждо.
Под въздействие на патриотичната линия на възрожденските движения те се проявяват
в тенденцията към автохтонизация, т.е. към изместване на лексиката, свързана с колонизатора (турска и гръцка), и заместването ѝ с руска и църковнославянска. „Тенденцията към национализация достига върховната си изява в пуризма (от лат. purus – ʼчистʼ) –
крайност по отношение на чистотата на езика” [Крумова-Цветкова, Л. и кол. 2013: 59].
***
Пуризмът в тази работа се интерпретира като резултат от усилията на обществото (или отделни негови групи) да избере от целия спектър от възможности за езикови
дейности една от тях, да се насочи върху нея и да я представи като упътване, с което
изучаваната дейност трябва да се управлява. Резултат от изпълнението на тази тенденция е именно доктрината, която определя начина на протичане на тези дейности. Доктрината повече или по-малко е съставна част на тази дейност, като определя курса ѝ на
движение (докато езиковата теория се държи на разстояние от изследваната
ност10). В същия смисъл в социолингвистиката се говори за теоретичността, както и
за доктриналността на идеите за езикова практика. Пуристичната дейност се третира
като доктрина в модерното езикознание от 90-те г. на ХХ в. [вж. Стари 1995: 116-117].
В специализираната литература, посветена на пуризма, е прието да се смята, че
основополагаща роля за дефинирането и изследването на видовете пуризъм има цялостната теоретична студия на Джордж Томас „Linguistic Purism” [Томас 1991]. В проучвания на учени като Е. Аннамалай, Й. Неуступни, Р. Л. Траск, Х. Ф. Фишман и мн.др.
разбирането за доктрината се разширява и допълва от различен аспект. Като взема под
внимание всички меродавни елементи, които се приписват на пуризма, Дж. Томас формулира следната работна дефиниция: „Пуризмът е проява (манифестация) на желанието на дадена езикова общност (или някаква част от нея) езикът да се защити или да
се освободи от очевидно чужди елементи, съответно елементи, които се разглеждат
като нежелани (включително и онези, които принадлежат към групата на диалектизмите, социолектите или функционалните стилове на същия език). Може да бъде
насочен към всички езикови равнища или примерно да е насочен към речника. Преди
всичко пуризмът е вид кодификация, култивиране и планиране на стандартния език”
[Томас 1991: 12, по Лангер, Дейвис 2005: 3; по Влашич 2012: 13].
В съдържанието на предложената дефиниция е налице универсалност, тъй като
освен идеята за езиково почистване, тя съдържа в по-широк аспект цялостното култивиране на езиковия стандарт и езиковата кодификация – нещо много важно особено за
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За аналогия може да се даде пример с отношението между военната теория и приетата военна
доктрина; между политологията и конкретната политическа програма; между общата теория на изкуството и програмната естетика на дадено художествено, литературно, музикално и т.н. направление.
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епохата на Възраждането, в което българския книжовен език се формира. Освен това в
нея не се акцентира върху представата за организирано движение и това е логично. За
прерастването в организирано движение в българския случай, особено през Възраждането, са необходими предпоставки:
 Концентриране на общественото внимание върху проблема за езика и функционирането му (т.нар. лингвоцентризъм). В епохата на Възраждането въпросът за
еманципацията на българския език е бил приоритетен, но той не е бил единственият
център на националноосвободителните борби. Той по-скоро е бил едно от израженията
му, единият от трите негови „кита” – националното самосъзнание (постигнато чрез утвърждаването на родния език във всички комуникативни сфери), националната държава
и църковната борба [Атанасов, Люлюшев 1993: 267].
 Ангажиране на институции с езиковия проблем, което също не е характерно
за българския случай, тъй като Османската империя не осъществява езикова хегемонизация, но и не осъществява активна културна, в това число и езикова политика.
 “Запечатването” на движението в прескриптивистки текстове и рестриктивни
законодателни мерки, извършвани от оторизирани органи.
Липсата на такива предпоставки следователно не би трябвало да оказва влияние
на схващането, че щом няма организирано движение, то липсва и пуризъм.
Пуризмът, отъждествяван с движението за езикова чистота или включващо го в
границите си, е факт в езиковата история на много европейски народи. Обикновено
това движение, трансформирало езика от субект (който се променя, въздейства и търпи
въздействие – т.е. заема елементи) в обект на грижа и манипулация, започва с препоръка, продължава в (обществена) агитация, докато прерасне в действие [вж. по-подр.
Влашич 2012: 15]. Тези три фази на движението са наречени светата троица на пуризма от Й. Неуступни, многократно цитиран от М. Влашич. Езиковият пуризъм се формира вследствие на различни фактори и обстоятелства: както на специфични вътрешноезикови правила на развитие, така и на външноезикови – исторически, културни, социално-политически, идеологически, дори географски. Две са обаче основните езикови
ситуации, които провокират възникването му: езиковият контакт и стандартизацията на
етничния език (във всичките ѝ фази – на предстандартизация и същинска стандартизация [Томас 1991: 116, по Гиърс 2005: 100]). Следователно пуризмът като съпътстващо
стандартизацията на един език явление е нещо напълно естествено, тъй като началната
ѝ фаза (т.нар. предстандартизация), характеризираща се със синкретизъм на символните книжовноезикови функции – диференциращата и интегриращата, се свързва с осмислянето им като основополагащ фактор за националната идентичност.
Съвсем закономерно пуризмът в европейското лингво-културно пространство
възниква в епохата на барока (ХVІІ–ХVІІІ в.). В някои славянски книжовни езици пуризмът се появява далеч преди периода на образуване на нация – например в чешкия
език пуристични прояви се наблюдават още при превода на „Orthografie” и „Výklad na
Desetero” от Ян Хус (ХV в.) [Хавранек 1936: 37; Цуржин 1985: 35]. Това, от своя страна, говори, че пуризмът не е непременно феномен на националния етап от еволюцията
на един етнос и че понякога е възможно езиковият контакт да бъде по-силен фактор от
формирането на национален езиков стандарт.
Той протича с различна интензивност (понякога много активно, понякога в дремеща форма), като във всяка езикова ситуация в хронологичен и етничен аспект проявите, силата, характерът и резултатите му са специфични. И тъй като няма език, който
да е бил чист в първоначалното си състояние, опитите изцяло да се почисти кой да е
език от чужди елементи е поначало зле замислен и историята на книжовните езици го
показва [вж. подр. Лангер, Дейвис 2005: 4]. Проявите на езиково чистачество винаги са
вълнували обществото и са предизвиквали противоположни реакции – от издигането в
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култ до заклеймяването му, но независимо от това феноменът на езиковия пуризъм съществува и изследването му може да помогне да разберем ролята на езика в обществото
– една цел, която със сигурност си заслужава да бъде постигната.
Възникнала първоначално в обществото като нагласа, идеята за езикова чистота
се споделя от филолози, които в крайна сметка – опирайки се на собствения си авторитет или този на институцията, която представляват, – издават препоръки и предлагат
заместници на отделни думи (тъй като в повърхнинната си проява пуризмът се осъзнава
най-често като борба за лексикална чистота). Така пуризмът получава прескриптивен
характер и става проява на авторитарна интервенция, на намеса в езика – разбира се, с
добри намерения. Ала често, въпреки добрите намерения на пуристите, обществото и
учените встрани от движението не винаги гледат на това манипулиране с добро око – те
го приемат като насилие, като ненужна, нелепа намеса в езика. Така пуризмът се оценява с положителен или отрицателен знак често без да бъде изрично формулиран – поскоро е изразен чрез контекста на различни метаезикови текстове, със заглавия от типа
на „Преодоляване на пуризма…” или „Към борбата за чистота на езика ни”, с констатации за сравнително малко използвани чужди думи в езиковата практика на даден автор
или наличието/липсата на пуристични увлечения и под., съдържащи известни конотации.
Все около представата за чистота пуризмът се представя и като вид езикова екология. Напоследък се припомня за схващането на Ян Бодуен де Куртене (1929), когото
И. Онхайзер смята за предтеча на еколингвистиката. Според него пуризмът е характерен за езиците на малките народи и е свързан с езиковата ксенофобия. Така, интерпретиран в орбитата на еколингвистиката, той се определя като рефлексия на сложна езикова ситуация [Онхайзер 2003: 19]. Несъмнено е, че той е част от езиковата политика на
дадена езикова общност в моменти, в които идеята за единство, сплотеност и сила на
общността (формиране на нация, обединение в момент на опасност и под.) става сублимна. Това предполага известна войнственост на пуризма, която действително не му е
чужда. За пуризма, мислен в светлината на езиковото насилие, се говори с метафори от
лексико-семантичното поле на военното дело и политиката: агресия, агресор, атака,
борба, война, защита, заплаха, инвазия, опазване, опасност, отпор, охрана, противодействие, самосъхранение, съпротива и др.под. Самият термин пуризъм е роден въз
основа на метаезикова метафора – езикът е същност с битие и история и може да взаимодейства с природата [Георгиев 2006]. Като такъв той може да се замърси, да се „отрови” и също като живите организми може да застраши съществуването си. Действията, които трябва да се предприемат, следователно са ориентирани към неговото почистване – сиреч към екологията.
Пуризмът има и своите чисто психологически обяснения, илюстрирани много
добре в публикацията на Б. Георгиев. В нея доктрината се свързва с различния социален произход, познавателен опит и образователен ценз на носителите на един език, с
потребността им от разширяване на езиковата си компетенция. Авторът смята, че днес
пуризмът в България е породен от патриархалното мислене, което се противопоставя на
глобализацията и културно-техническия космополитизъм на постмодерното време [Пак
там]. Възникването и актуалността му несъмнено се свързват с процеси, обратни на
космополитизма, а именно с национализма, който за повечето европейски народи е актуален през ХVIII – ХХ в., а за част от тях и за началото на ХХI в. (напр. за хърватския
след разпада на Югославия). Някои лингвисти дори, приемайки, че „пуризмът е модел
на идеална, нереална картина на езика, който благоприятства развитието на комплекси
и не подкрепя неговото развитие, от синхронна гледна точка е отрицателен регресивен
феномен” [Влашич 2012: 18].
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Пуризмът е взаимодействие между езиковия специалист и обществото. Естествените езици се проникват, непрепятствани от граници, рестрикции и институции. Механизмът на проникване се регулира от конкуренцията на варианти от два или повече
езика и резултатът е въз основа на колективно решение с прагматичен характер. Едва
оценката на ангажирания езиково специалист насочва общественото внимание към
присъствието им и създава почва за обществена оценка. Тя е гъвкава и зависи от социално-политически, идеологически и културни променливи.
С оглед на обществената рецепция на пуристичните прояви не трябва да се отминава фактът, че нагласата за чистота в езика в много висока степен не е рационално
отношение на неговите носители. Върху двата вида отношения – рационалното и нерационалното – обръща внимание през 60-те г. Ф. Данеш, определяйки инструменталното
и етичното отношение като рационални, а афективното и обичайното като нерационални. Тъкмо обичайното отношение – една оценка, „определена от традициите, от стремежа към спазването на традиционната норма, от нежеланието или даже съпротивата
към промени, от стремежа към „защитата”, изолирането и предпазването му от сливане
с друг език” [Гладкова 2009: 78] – е психологическата нагласа за негативизма спрямо
елементите, които нарушават дълговременното удобно статукво. Несъмнено е, че обществото – в рамките на поне две или дори три поколения – изисква нормативна стабилност. Това предопределя съпротивата срещу новото, което създава временен дискомфорт, и стремежа да се съхрани статуквото. Възниква въпросът как обичайното отношение, неизменно манифестирано в езиковата история на кое да е общество, се е
проявявало в епохата на Българското възраждане, а отговорът пък би насочил към
обяснението защо и как днес, когато езиковата ситуация е коренно променена, пуристичната идея е жива у носителите на българския език, макар и в имплицитна форма 11.
Малките езици, както и езиците с динамично вътрешно развитие, а българският език е в
тази група, често са застрашени от чуждоезикови влияния и ако пуризмът е резултат и
от езикова ксенофобия, би трябвало днес, в условията на глобализация, да сме свидетели на изразено негативно отношение на българското общество към чуждата лексика,
към нови нетипични образувания, които нарушават езиковия комфорт на две-три поколения. Тълкуването на днешното отношение към чуждоезиковите елементи трябва да се
търси в инерцията от миналото.
От посоченото от Ф. Данеш нерационално отношение на носителите на един
език към нарушаването на статуквото и традиционната норма произтича психологическата нагласа към манифестация на езикова лоялност и съответно – към негативизъм
спрямо употребата на чужди елементи, които я подкопават. Коментирайки езиковата
лоялност, американският лингвист У. Вайнрайх смята, че тя е породена от осмислянето
на представата за родния език, който се нуждае от защита като същност, противопоставена на друг език или формация, които заемат високо положение в скалата от ценности
на едно общество [Вайнрайх 1979: 166]. При възникване на опасност то се стреми да
съхрани заплашения език. В по-широк смисъл следователно пуризмът е изражение на
езикова почтеност и вярност – начин да се демонстрира сплотеност на обществото в
моменти на национална заплаха: стопанско-политическа, религиозна, културна. Понякога езиковата лоялност може дори да се използва за целите на политическата агресия.
Най-новата история на Европа изобилства с опити насила да се наложат езици върху
населението на различни страни – напр. немския (след Виенския конгрес 1814/1815 г.
11

Например в дискусии, посветени на темата за използването на латиница и кирилица в интернет
пространството и съвременните комуникации в цялост; в интереса на обществото и законодателните
органи към изработването на закони за българския език; в обсъждането на забрана за употребата на турски език по време на предизборни кампании; в дебата относно новините на турски език по централната
телевизия и др.

15

до 1848 г.) в Австрийската империя или в Полша по време на Втората световна война –
или да се забрани употребата им – напр. руския език в Украйна през 2014 г. Като реакция на интерференцията общността превръща стандартния вариант на езика в символ и
общо дело. Езиковата лоялност става принцип, чието специфично съдържание се изменя в различните случаи. Тя обединява и сплотява групата към съзнателна и открита
съпротива срещу измененията или на функциите на даден език – като следствие на
смяната му, или в граматическата структура и речника му – като следствие на интерференцията. „Такива явления като пуризма, стандартизацията на езика, езиковата лоялност и свързаните с нея средства за защита, представляват в областта на социолингвистиката важни проблеми, изискващи специално изучаване, без оглед на това, че дескриптивната лингвистика, по понятни причини, ги е смятала за несъществени” [Пак там,
с. 167].
Корените на езиковата лоялност са естествено заложени у носителите на езика.
Неизбежното емоционално отношение към родния език като към език, усвоен в детството, става причина той да се глорифицира и да се оценяват като неприемливи каквито
и да било изменения в него и неговите функции. Тази естествена тенденция се проявява
различно у хората с различен темперамент и с различна идеология. Независимо от различията обаче, в продължение на столетия пуризмът е заложен подсъзнателно в човешкото езиково съзнание като такава дейност, която е подчинена на идеята за съществуването на идеал за езикова система и норма, подчертаващ „нейната чистота, ненакърненост, непокътнатост от чужди влияния; от тази гледна точка се намесва в езиковото
развитие и в тази насока се е отправяла и езиковата критика, и езиковото възпитание”
[Йедличка 1974: 114]. Може да се обобщи, че в последните 50-ина години в широкия
смисъл пуризмът се оценява – по правило с пейоративна отсянка – като такава кодификационна и регулативна дейност, която не е в съгласие със съвременното познание за
книжовния език и чиято основна черта е била недоверието съм него.
Освен това лоялността може да приема различни форми в зависимост от другите
социолингвистични фактори, действащи в една или друга контактна ситуация. У. Вайнрайх напомня, че още E. Cепир12 смята, че езиците могат да функционират като символи на групите. Особено пък в езиков контакт групата по-лесно осъзнава своеобразието
на своя език. Именно в такива условия чистият или стандартният език става символ на
цялата група. Езиковата лоялност възниква в ситуациите на езиков контакт така, както
на етничните граници възниква национализмът. Тя се развива по-скоро там, където
чувството за превъзходството не намира друга реализация. Някои „по-реалистични”
представители на обективно подчинената група могат да се опитат да подобрят статуса
си, като се присъединят към доминиращата група. Такова „предателство” неизменно
извиква сред по-устойчивите представители на подчинената група негодувание, което
влече след себе си затвърдяване на чувството за езикова лоялност. Когато някое съобщество в родния език се разцепи в ситуация на езиков контакт по признака „по-голяма
или по-малка езикова лоялност към собствения си език”, то по-лоялната му част обикновено започва да изразява самосъжаление13 и да увещава по-нелоялните лица да проявят езиков патриотизъм. Може да се стигне дори до повече или по-малко успешно съживяване на полумъртви езици14. В отговор на езиковата интерференция езиковата лоялност обикновено се изразява в концентриране на усилията върху стандартизацията на
12

Language. – In: Encyclopedia of the Social Sciences. IX, 155-169, reprinted in: Selected Writings.
Berkeley – Los Angeles, 1949, с. 7–32.
13
Израз на национално самосъжаление е например синдромът за тежката национална съдба, развит в историята на чешкия книжовен език.
14
Не може да не се направят асоциации с програмата на представителите на Черковнославянското
направление през втората четвърт на ХIХ в. в България.
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езика, която става интелектуална болест, и така в някои езици „пуризмът е ако не основен, то много важен фактор в най-новата история на някои езици – чешки и румънски
например” [Пак там, с. 169–170].
***
Прочистването на един език от чужда лексика е повърхностната реализация на
пуризма; то е само върхът на айсберга, това, което е видно и за неспециалиста. За разкриване на същността на езиковия пуризъм и на повече негови страни, както и за очертаване на различни негови типове М. Гиърс класифицира пуризма на няколко вида:
според видовете пуристичните замествания, според своята насоченост и според целта
на пуристичната дейност [Гиърс 2005: 97].
Пуристично заместване (т.нар. субституция) е един от основните термини, с
които се борави при изследването на пуризма. Общоприето е да се смята, че това е
„лексикална формация, изградена и предложена от пуристите вместо „ненужната“ вече
в езика лексикална единица, която по тяхно мнение е замърсила езика” [Пак там]. Смятам, че съдържанието на термина може да бъде разширено, като към „лексикална формация” се добави и „граматическа форма”, тъй като пуристичните замествания имат
отношение не само към речника на един език, но и – макар и по-рядко – към неговата
граматика. Така според вида на заместванията той може да бъде
● архаизиращ пуризъм – когато пуристите използват архаични лексикални и
словообразователни елементи (следва да се добави и граматични, бел. моя) на мястото
на чуждите;
● етнографски пуризъм – когато на мястото на чуждоезиковите елементи се
използват диалектни и разговорни думи и форми;
● елитарен пуризъм – който предпазва речта на образования елит от диалектни
и архаични елементи и предпочита заемки (по своята същност това е „обратен
пуризъм”, бел. моя).
Насоките на пуристичната дейност може да са противоположни. Двата вида
пуризъм – архаизиращият и етнографският – са насочени навън, срещу чуждоезикови
влияния: заемки, чуждици, калки, интернационализми, което го определя като външен/ксенофобски. Елитарният пуризъм пък се определя като вътрешен/социален, като
пуризъм, който е насочен срещу некнижовни думи и форми с домашен произход (диалектизми, архаизми, неологизми, сленг, арго и пр.).
Освен според вида на заместването и на своята насоченост, пуристичната дейност може да се изследва и от трети аспект, който зависи от целта ѝ. Така пуризмът
може да бъде
●
реформаторски, който подпомага реформирането и възкресяването на
книжовния език;
●
защѝтен (протекторски), който е насочен към опазването на книжовния
език от глотофагия и от всякакви възможни или вече съществуващи влияния – както
вътрешни, така и външни;
●
традиционен, който е формиран като част от езиковата политика;
●
националистичен, който е част от националните политически движения;
●
педагогически, който е част от усилията за образоване на масите;
●
игрив (шеговит), който е предназначен да привлича вниманието на
обществото към пуристичните актове, да предизвика, да шокира или да забавлява и
няма сериозни претенции да поправи и подобри езика.
***
Обикновено пуризмът засяга езиковата практика на основата на национален, исторически и естетически критерий. Според националния критерий пуризмът може да
се окачестви и като вид езиков протекционизъм – избирателно и съзнателно опазване и
17

защита на един език от друг. За забелязване е, че не е задължително езикът, обект на
пуристични намеси, да е подложен на асимилиране, на брутална глотофагия от други
езици. Причината е по-скоро социално-политическа – етнично напрежение и/или конфликти, национални движения за независимост, движения за национално обединение
или движения, имащи за цел патриотично прослава на нацията в исторически значими
периоди. Предефинирането на властовите съотношения, промяната в социалния ред
водят до сътресения и в езиковото съзнание, което преосмисля участието и мястото на
домашната и чуждата езикова материя. Създаденото напрежение между закриляния и
чуждия (нерядко доминиращ) език често е резултат от принудителен билингвизъм. Тогава пуризмът се проявява в две фази. Първичният пуризъм е характерен за фазата, в
която носителите на закриляния език се стремят да съхранят езика си; вторичният пуризъм – за следващата фаза, когато развива рефлекторна съпротива на езика въобще
към чуждите елементи. В моменти на застрашеност (идеологическа, духовна, политическа и пр.) отбранителната реакция на нацията намира и езиков израз, което представлява политизация на проблема за езика. Всъщност пуризмът не е езиков акт – той е политическа санкция, насочена към езиковата практика; той е отношение към промяна на
външната норма, към това, което разграничава родната от неродната (чуждата, другата)
езикова структура. Общата охрана включва охрана и на езика. Чистият език става белег
на чистата нация, която е именно такава, а не друга, защото има свой собствен език. Тя
трябва да се разграничи от другите, да се представи пред света и по този начин да актуализира две от социалните функции на книжовния език в особените времена на национална идентификация15: диференциращата и репрезентативната. Пуризмът, казано по
още един начин, е материализация на тенденцията16 към автохтонизация или национализация.
Известно е, че езикът е най-силният белег на национална идентичност и в значими исторически моменти езиковата общност засилва символните му функции без
оглед на това, че нарушава комуникативните. Пуризмът, основан на историческия
критерий, е продукт на национално-политическите борби на един народ (или нация) в
сферата на езика, „по-скоро социално явление, избрало за проявата си най-удобния
обект – езика. За него е типичен абсолютният превес на социално оценъчни принципи
над функционалната оценка на комуникативната изгода” [Гладкова, Ликоманова 2002:
354]. Когато етносите (в конфликт) проявяват непоносимост към характеристиките на
чуждия, другия или към някои елементи на идентичността му, езикът става един от изразителите на отношението им. Атитудът към етничния език става твърде чувствителен
и избирателно патриотичен. В такива моменти обществото приема промените в езика,
причинени от чуждо влияние, като деградация, като заплаха за изконността му – найчесто от страна на (потенциален) завоевател. По правило той е съсед или доминиращ в
културно, политическо и икономическо отношение народ. Културната му инвазия, намираща ярко афиширане в езика, се приема за агресия, на която трябва да се отвърне с
адекватно на силата ѝ противодействие, и така лингвистичният пуризъм става своеобразен рефлекс на културна самозащита. Многото заемки, еклектизмът17 на варианти –
често естествен продукт на езиковото развитие, се приемат за накърняване на здравия
национален дух под въздействието на другия, чуждия. Реакцията към тях се изразява в
редица предписания и препоръки и те стават част от официалната езикова политика. В
този смисъл пуризмът може да има консервативен характер.

15

Тази актуализация може да настъпи в различни исторически периоди: в предмодерното, модерното и постмодерното време.
16
По-подробно за книжовноезиковите тенденции вж. у К. Гутшмит [1998: 98–99].
17
Определен още като креолизация на речника [вж. Георгиев 2006].
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Пуризмът обаче може да бъде новаторски и този негов характер се проявява
обикновено когато се формира нов езиков стандарт. Самата норма, задържаща кодифицирането на иновациите от узуса, от някои съвременни лингвисти се смята за езиков
пуризъм, който не е насочен към чуждите езикови елементи, а към собствените нови
[Горбачевич 1971: 8]. Преразглеждането на системата, структурата и речника на етничния език, направил качествена стъпка в развитието си, неизменно води да „почистване”,
до избирателност, при която сравнението с престижен по-стар вариант на езика или
въобще с класическите езици служи за издигането му до онзи абстрактен и култов идеал, призван да обслужи едно ново общество. Логиката, яснотата или граматиката на
класическите езици в тези случаи често стават образци, на които следва да се подражава. В търсене на езиковата автентичност, затлачена от чуждоезикови или от „развалени,
изопачени” елементи, пуристите – понякога включващи в дейността си и (квази)религиозен фундаментализъм, търсят изконни източници, с които да ги заменят: поизтупани от прахта на времето старинни езикови форми (т.нар. архаични иновации),
модели, деривационен и словесен материал от маргинални на книжовния език домашни
формации или стари литературни източници, неологизми. Въобще в историята на книжовните езици се наблюдава зависимост между състоянието на книжовния език и пуристичните прояви и движения. Колкото по-стабилни са позициите му, с толкова поголямо търпение се отнася обществото към иновациите, и обратното: ако книжовният
език се намира в застрашено положение, се заостря вниманието към иновациите [вж.
Нешчименко 2005: 4]. Факторите, довели до този вид пуризъм, са вече предимно вътрешни – за разлика от пуризма, основан на националния критерий, до който водят предимно външни фактори. Наред с тясната обвързаност на пуристичните движения с етничната самоидентификация, неимоверно нарасналите комуникативни нужди на предмодерното общество изисква оптимално засищане с необходими средства, много от
които са заемки. Но тези два аспекта в историята на етноса варират и особено в малочислените етноси или в тези с още неукрепнала държавност потребността от самосъхранение на етноезичната идентификация е особено голяма. И в двата случая обаче се
стига до един и същи модел на езиково поведение – положително отношение на носителите на езика към домашните езикови средства и отрицателното отношение към чуждите. Успоредно с това се пристъпва към замяната им с приемлив от тази гледна точка
материал [Пак там].
Пуризмът, основан на естетическия критерий, обикновено се свързва с образците, които предлага „добрият автор”. В процеса на формиране на един книжовен език
(наблюдава се при незастрашените книжовни езици като френския и руския например)
е възможно да се издигнат престижни образци – т.нар. бонтон на висшето общество
или творбите на добри автори. Тази теза е развита от учените от Пражката лингвистична школа, която теза в един от аспектите на дейността си идва да замени чешкия пуризъм с доктрината за висока езикова култура18, критикувана от З. Стари като теория, която отново е ориентирана към пуристичните устои на чешката лингвистика [Стари
1995: 123]. Според този критерий са важни три признака: езикът да бъде чист, а оттам и
красив и да предава най-точно и изразително духа на народа. Този критерий води до
18

Представата за високата езикова култура в публикуваните през 1929 г. Тезиси на Пражкия лингвистичен кръг е най-общо следната: грижата за чистотата на езика намира своето отражение в културата
на езика, но всеки преувеличен пуризъм вреди на истинската култура на книжовния език независимо от
това какъв е този пуризъм: с логически, исторически или национални тенденции. За пуризма започва да
се говори с пейоративна отсянка – представял се е за такава кодификационна и регулативна дейност,
която не е в съгласие със съвременното познание и чиято основна черта е недоверието към съвременния
книжовен език. За отглас на критиката на пуризма от позициите на теорията за езикова култура може да
се приеме и оценката на т.нар. brusičstvo (пуризъм) от А. Йедличка по-късно, цитиран тук на с. 16 [Йедличка 1974: 114].
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т.нар. ноетичен пуризъм19. Погледнато по-глобално, пуризмът е дейност, която изисква
своята публика. В крайна сметка той е културен продукт, който се създава за някакъв
потребител. Ако потребителят не го квалифицира за достатъчно необходим или приемлив и от естетична гледна точка, или ако не е дорасъл за него, или ако няма къде да го
приложи, той е обречен20.
Няма език, имунизиран срещу чуждия елемент. Борбата за езикова чистота по
правило е по-изявена във фазата на формиране на новия стандарт и по-слаба във фазата
на по-нататъшното му усъвършенстване и обогатяване с нови, вкл. и с чужди средства.
В зависимост от това донякъде, наред с другите фактори, е и политиката на отваряне
или затваряне към чуждите езици (и все пак зависи кои и какви). Страхът или липсата
на страх от разрушителното въздействие на чуждия език върху домашния управлява
общественото мнение21.
Пуризмът, разбиран като движение за съзнателно въздействие върху общественото мнение с цел очистване на книжовния език от елементи от чужд произход, е „понятие с историческо и бързо променящо се съдържание, затова и анализът му е сложен
и тежък” [Босак 1986: 61]. Причините за възникването му са както екстралингвистични,
така и иманентни, породени от типологията на езиковите системи 22 и от типологията на
книжовните езици23. Неговото пораждане и интерпретацията му в различни езикови
общества може да бъде обяснена най-вече със спецификата на една или друга езикова
ситуация, с конкретни обществени и исторически зависимости. Въобще пуризмът е вид
намеса в езиковия развой, манипулация, която е с добри намерения, но е плод на авторитарност и насилие, формиращи в общественото съзнание съобразяване с позволеното
и непозволеното в езика, с т.нар. правилно и неправилно в употребата на езиковите
средства. Така пуризмът се оказва една от доктрините при формирането на множество
съвременни европейски книжовни езици, в които въздействието му се засилва в моменти на застрашеност и отслабва в някакъв момент от стабилизацията и развитието им. В
този смисъл връзката между историята на народа и историята на книжовния език, която, макар и понякога оспорвана [вж. Гилин 1991: 34–37], винаги е била изтъквана, се
подразбира от само себе си. В движенията за езикова чистота обаче тя може да определя до такава степен самата книжовноезикова история, че да прогнозира развитието на
езика и реакцията на обществото спрямо протичащи в момента книжовноезикови процеси.
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Ноетичен – ’интелектуален, духовен; отвлечен, абстрактен’.
На този аспект от пуристичните прояви обърна внимание в своя лекция проф. Х. Гладкова през
научна общност на ШУ „Еп. Константин Преславски” през академичната 2001–2002 г.
21
Подробно за езика и общественото мнение вж. М. Виденов [Виденов 1997].
22
Подробно за типологията на езиковите системи вж. Н. Б. Мечковская [Мечковская 2001].
23
Подробно за типологията на книжовния български език вж. К. Вачкова [Вачкова 2008].
20
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ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСКУРС НА ПУРИСТИЧНАТА ИДЕЯ
Ние всички действаме,
провокирани от някакви ценности.
Този исторически екскурс на различни по времето си пуристични движения в
някои неславянски и славянски езикови общества не претендира за изчерпателност, а е
по-скоро избирателен и подчинен на идеята да се постави българския пуризъм от възрожденския период на известен фон, който да подпомогне извеждането на определени
характерни и общи черти, признаци и закономерности в пораждането и развитието му.
Например в своите разработка за българския езиков въпрос от XVI до XIX в.
Дел Агата нееднократно изтъква, че в резултат на тесните културни връзки, които винаги са били характерна черта на Балканите, „изучаването на езиковия
въпрос в българските земи не може да се извършва адекватно без да се съотнесе
към събитията в другите балкански страни изобщо и в частност към гръцката
ситуация” [Дел Агата 1984: 157; 1999: 53–54]. Подобни твърдения са изказвани
от българските лингвисти също много пъти, за да се обобщи, че „по характера на
специфичните исторически условия, при които се изгражда, българският книжовен език
може да бъде сравняван с историята на гръцкия и италианския книжовен език” [История 1989: 94]. Тези твърдения, разширени и с други книжовни езици, с които българският е не само в пряк, но и косвен контакт – като повей на времето, в което се ражда и
кулминира доктрината, би трябвало да се отнасят до някои специфични особености и
на българския пуризъм. Макар и непосветени специално на темата за пуризма, множество конкретни или обзорни изследвания го подчертават като фактор или последица от
формирането на европейските нации и на съвременните книжовни езици. Борбата за
езикова чистота, причинена от обективни обстоятелства, „често показва сходни прояви,
общи характеристики у различните народи дори когато става въпрос за някои несъмнени разлики в цялостната книжовноезикова ситуация. Следователно би могло да се говори за постоянство на някакъв единствен механизъм за въздействие върху този процес
най-общо” [Лашкова 1983: 23].
Историческият обзор върху пуристичната доктрина в единайсет неславянски и
славянски езикови общества смятам за необходим за създаване на представата за времето, причините, етапите, интензитета, конкретните ѝ актове, както и на рецепцията и
противодействието срещу нея и не на последно място – резултатите с оглед на изграждането на съвременната норма в съответните езици. Доколкото в българската лингвистична литература липсва цялостно представяне на пуризма като явление в езиковата
история и съвременното състояние както на кой да е език, така и на българския, този
обзор би предложил обобщения за пуристичните прояви. Така те могат да бъдат разпознавани и тълкувани по-задълбочено.
От гледна точка на българския пуризъм най-важни в езиковата политика на неславянските страни са движенията за езикова чистота в гръцкия език – доколкото през
Възраждането българската езикова ситуация е обвързана идейно и териториално с
гръцката, както и в турския език, макар че формирането му е едва през ХХ в. 24 Тъй като
за пуристичната доктрина са твърде важни особеностите на италианския и френския
24

Интерес представлява румънската езикова ситуация от пуристичен ракурс. Несъмнено е познаването ѝ от българските книжовници, особено от онези, свързали житейския си път с пребиваване в румънска езикова среда. За жалост литература по въпроса не ми бе достъпна.
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пуризъм, оказали въздействие върху формирането на идеята за езикова чистота у повечето европейски народи, тук се прави най-общ и повърхностен обзор на пуризма в италианския и френския език, където тя е формализирана в институции. От друга страна,
споделям мнението, че пуристичната идея в българската езикова ситуация би трябвало
да има твърде много общи черти с пуризма в други славянски езикови ситуации, доколкото – в една или друга степен – славянските езикови, културни и литературни взаимности през Възраждането са несъмнени. Това предопределя обзора на пуризма в руския, полския, чешкия, словашкия, сръбския, словенския и хърватския език.
ПУРИЗЪМ В НЯКОИ НЕСЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ
Още в класическата древност у най-известните оратори Цицерон и Сенека стремежът към чист и красив стил се окачествява като пуризъм, но за европейския пуризъм
като (организирано) движение за езикова чистота може да се говори по-късно, няколко
десетилетия преди барока и в самата барокова епоха, когато става символ на патриотизма. Най-ярките му прояви обаче са в ерата на национализма, когато се търси сплотеността на общността, „ограничена в рамките на територията, в която се чете на даден
език” [Андерсън 1998: 89]. От съществено значение в това общоевропейско движение е,
че новата социална структура проявява силен стремеж към обвързване с културната
самоличност на нацията и най-вече с нейната езикова идентичност. Поривът на народите към пълно обединение и преподялба на света е неизменно съпътстван с обостряне на
езиковия въпрос. От друга страна, засилването на ролята на града в ерата на национализма създава страха от нарушаване на етничната чистота, осигурена до този момент от
руралната реализация на патриархалното общество. Затова и формирането на нацията е
неизменно придружено с представата за опазване на чистотата ѝ – а чистата нация е
немислима без чистия език. Социалните лидери поставят акцент върху етноложките
функции на езика, според които „на преден план е изведена езиковата действителност в
съотношение със самото човечество: характерът на езика се отразява върху характера
на етноса, съответно на нацията (парадоксът е видим)” [Живков 2001: 62–63]. Силните
тенденции към диференциация на обществата в ерата на национализма и езиковото им
отграничаване от съседите включва като естествена реакция пуризма при създаването
на домашни книжовни езици [вж. Хорецки 1995: 38].
Първите академии в Европа се създават в Италия през ХV в., в Унгария – също
през ХV в. Френската академия, основана в Париж през 1635 г. от кардинал Ришельо,
има за първоначална задача „да се грижи за чистотата на книжовния език”. Подобни са
задачите и на Английската академия Royal Society, основана през 1662, на немската
Akademie der Wissenschaften в Берлин, на Петербургската през 1725, на чешкото научно
общество в Прага през 1784, на Академията на науките във Виена през 1847 и т.н. [Арнаудов 1966: 5–6]. Това съвпада с времето на формиране на съответните книжовни езици, в който процесът се отличава с лабилност и оттам със страх от чуждата лексика.
***
Навярно най-рано пуризмът се институционализира в Италия в края на ХVІ в.25,
когато през 1572 г. във Флоренция се основава езиковата Академия дела Круска
(Accademia della Crusca), представляваща първоначално едно доста фриволно общество
от учени филолози, поети и писатели, адвокати и интелектуалци 26. Членовете ѝ обикно25

По това време в италианските земи липсва държавност – те са под управлението на Хабсбургска
Испания до 1713 г., откогато започва управлението на Хабсбургска Австрия. Официално Република Италия като етнична държава се ражда през 1861 г.
26
Информацията е извлечена от сайта на Академия дела Круска
<http://www.accademiadellacrusca.it/l accademia.shtml> (последно отварян на 09.01.2013).
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вено се събирали по приятни поводи и сред смях и веселие организирали неограничени
във времето беседи (т.нар. cruscate) с високо литературно качество и рецитации във
весел и игрив стил. Чрез Академията групата заявила намеренията си да създаде дистанция между себе си и педантичността на Академия Фиорентина, защитена от Великия херцог Козимо I де Медичи, контрастирайки на тежкия и класически стил на този
орган.
Академия дела Круска от основаването си насочва усилия към поддържане чистотата на италианския език. На италиански crusca означава ’плява’ – метафора за работа, подобна на пресяване. Постепенно Академията изоставя развлекателния характер на
срещите си, за да поеме ролята на нормализатор и кодификатор, чиито постановки се
приемат със силата на закон от обществото. Академиците на Круска започват да работят, за да разграничат „добрата и чиста” част на езика (брашното) от „лошата и нечиста” част (плявата). От това произлиза и символиката на Академията – нейно мото става
„Тя събира най-красивите цветя”, а устройството ѝ се оприличава на тензух, с който се
пресява. Членовете ѝ използвали свързани с царевица и брашно прякори на заседанията, на които седели на столове с формата на панери за хляб, а облегалките били във
формата на фурна. През 1612 г. Академията публикува първото издание на речника
„Vocabolario della Lingua Italiana”, който започва да служи като модел за подобно пуристично пресяване във френски, испански, немски и английски език. Речникът и въобще цялостната работа на Академията се стремят да докажат и съхранят красотата на
флорентинския говорим (вулгарен) език, моделиран от авторите на Треченто (ХІV в.):
Данте, Бокачо, Петрарка. Дейността на Академията става пример за подражание в други романско- и германскоговорещи страни. Лингвистичният ѝ пуризъм формира обаче
опозиция, която чрез своя програма, публикувана във в. „Ил кафе”, я обвинява, че във
времето на модерната и космополитна европейска интелектуална мисъл проявява педантизъм и предлага архаична граматика от времето на Галилей и Нютон.
Академия дела Круска е втората най-стара научна италианска институция и все
още съществува. Дейността ѝ има своите върхове и спадове. Лексикографската ѝ дейност е била оспорвана, но и днес тя има тежката дума при съставянето на образцови
текстове и издаването на речници.
***
Академията на науките във Франция, основана през 1635 г.27, също има за своя
основна задача грижата за френския език. Оригиналният ѝ устав, съставен лично от
кардинал Ришельо през същата година, я натоварва да „утвърждава френския език, да
създава правила за него, да го пази чист и да гарантира, че е разбираем за всички”. През
1639 г. Академията започва работа върху академичен тълковен речник, завършен през
1694 г. Целта му е била да фиксира узуса на френския кралски двор и аристокрацията,
на парижките салони (bel usage). Още с първото си издание речникът (към 24 000 думи)
е бил ориентиран пуристично, самите членове на Академията са били пуристи. През
втората половина на ХVІІ в. френският език преживява небивал разцвет, става третият
модерен класически език на Западна Европа, езикът на дипломацията. Френската академия на науките регламентира езика и произношението до най-тънки детайли, особено
при избора на думата, която трябва да е домашна, така че до ден днешен французите са
много чувствителни към чуждия акцент и чуждата лексика. Напр. при социолингвистично проучване на въпроса дали правителството трябва да опазва френския език от
чуждоезиково влияние, 90% от запитаните в наше време смятат, че е важна негова задача. За забелязване е въпреки това, че към англицизмите няма масова съпротива, тъй
като употребата им се приема за модна и забавна. В борбата срещу влиянието на анг27

По времето на кардинал Ришельо, когато френската държавност е поставена на основите на абсолютизма, отличаващ се с тенденцията към централизация на властта.
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лийския език днес се отделя особено внимание на терминологията. На 31.12.1975 г. се
издава един от най-ранните в Европа закони за използването на френския език в търговски текстове, надписи, реклами и пр., които трябва да са само на френски. Законът
регламентира безалтернативно използването на френския език в публичните органи и
институции, в които създава механизми за рестрикция (дори финансова). Контролът
върху чистотата и качеството на езика се вменява на Академията, която трябва да наблюдава и регулира узуса. Мнозина днешни френски лингвисти констатират, че всичките органи, многобройни терминологични комисии и други подобни институции си поставят задачи, кореспондиращи с нещо като еволюционен пуризъм. Някои стандартолози смятат, че тази тревожна старателност към френския език в края на ХХ в. става спирачка за развитието му като модерно комуникативно средство [Хорецки 1995: 39–40].
Доминиращата позиция на френския като език на дипломацията, модата и изкуствата от ХVІІІ в. докъм Втората световна война го прави опасен за западноевропейските езици. Тяхната борба за езикова чистота е реакция на влиянието му върху тях.
Т.напр. през ХVІІІ в. в Испания лингвистите проявяват силен езиков пуризъм, част от
общия артистичен пуризъм, целящ да предотврати широкото приемане на френски литературни форми и вкусове. Още по-силен обаче е пуризмът в Германия28 и германоезичните страни (в които освен немски език се говори английски, африкаанс, фламандски, люксембургски, саксонски, швабски и швейцарско-немски), където през ХVІІІ в.
той кристализира като реакция на френската езикова и културна инвазия [вж. Лангер,
Дейвис 2005].
***
От неславянските езици особено знакова за българския случай с оглед формирането на пуристичната идея е езиковата ситуация в Гърция, тъй като решенията на езиковия въпрос в България през ХІХ в. и Гърция през ХІХ и ХХ в. са свързвани в българската лингвистика по характерен начин [вж. подр. Николова 2004а: 113–122]. От значение в случая е да се сравни/съпостави решението на езиковия въпрос именно с оглед на
пуризма, тъй като проблемът за основата на книжовния език в Гърция възниква и се
развива принципно в рамките на пуризма, но се поставя преди решението на проблема
за структурната основа на новобългарския книжовен език и се решава повече от столетие по-късно. Оценката, която може да се даде в такъв случай на българския пуризъм,
качествено ще се различава от оценката на гръцкия пуризъм.
За отношението на гръцките интелектуалци към чуждоезиковото влияние има
податки още през ХVІІ в. Много по-изразени стават пуристичните тенденции сред
буржоазното общество в Гърция след създаването на съвременната гръцка държава
през 1830 г., когато се поставят остро някои проблеми, изискващи справянето с нови
ситуации, вкл. и езикова.
В много области – в администрацията, стопанството, армията, съдебната система
и образованието на новосъздадена Гърция – се чувства спешна нужда от стандартизирана лексика и граматика. Новите форми на комуникация и новият символен ред имат
нужда от нова форма на езика. За националната идеология, поставена от десетилетия на
основите на гръцкия елинизъм, съществува нуждата езикът да бъде изчистен от думи и
изрази с турски, италиански, славянски и албански произход. Затова и първите петдесет
години от съществуването на гръцката държава се окачествяват като период на „елинизация” на гръцкия език [Лиакос 2008]. Още преди освободителното гръцко въстание и
отделянето на Гърция от Османската империя филологът Адамандиос Кораис, може би
28

Силният немски пуризъм дава също толкова силно отражение върху езиковите ситуации в цялата Австрийска империя. В самата Германия обаче той има и своите критици, един от които е Фр. Ницше,
който смята, че играейки си на пуризъм, който води до езиково лумпенизиране, днес германците „не
могат да закърпят сносно и два реда” [Ницше 1991].

24

най-ярката фигура на гръцкото Просвещение, се опитва да намери среден път в разгорещения езиков въпрос в Гърция: дали да се използва старогръцки или новогръцки език
(димотики). Със самото наименование на защитавания от него езиков вариант – катаревуса – Кораис и поддръжниците му афишират представата си за облика на гръцкия
език. На гръцки думата καθαρεύουσα означава ’почистен’, т.е. търсеният езиков идеал е
пуристична, архаизирана форма на новогръцкия език. Катаревусата се квалифицира
като компромисен езиков вариант, в който на основата на синтаксис от синхронния
език се наслагва архаична морфология и лексика, което идва да покаже синхроннодиахронната му същност – езиков израз на приемствеността, на елинизма и мегали идеята.
Катаревусата постепенно започва да взема връх като език на администрацията,
науката, образованието и пресата, обаче надмощието ѝ не запълва всички комуникативни сфери. Пример за това, че говоримият език не е напълно изхвърлен от комуникацията, е приемането на стихотворението на Дионисиос Соломос „Химн за свободата”,
написано на димотики през 1823 г., за текст на националния химн през 1865 г. А и катаревусата, употребявана от политици и учени, се е срещала в различни варианти.
Гръцки учени от XIX век посочват лингвистичната анархия при всекидневния език,
който се е колебаел между голямо разнообразие от диалекти, и подчертават затруднението, което пуризмът създава: не само комуникативни проблеми, но и изкуствено задържане на решението на езиковия въпрос.
Интелектуалците пуристи са били по-силната страна в лингвистичния спор, тъй
като те си присвояват символния авторитет на елинизма. Повечето от тях са учени, които се стремят да се превърнат в културните лидери на нацията. Следователно за тези
мъже вещото боравене с класическия език е белег за социална обособеност, аристократизъм, форма на културно богатство, политическа позиция. Постепенната архаизация
на езика става по време, когато е било модерно да се възхваляват и имитират класически модели. Археолозите възстановяват класически паметници, пренебрегвайки римските и византийските; архитектите конструират неокласически сгради; урбанистите създават елинизиран пейзаж. Именно тази класическа естетическа идеология установява
характеристиките на националната идеология през XIX век. „Следователно надмощието на катаревуса е един аспект от проекта за елинизация на нацията, според който елинизация означава желание да се имитират древни форми. Архаизиращият се език подкрепя тези цели, като привилегирова класическото наследство в съвременната гръцка
култура” [Пак там].
След средата на XIX век обаче започва да се усеща, че архаизиращата идеология
не удовлетворява напълно нуждите на нацията и че идеята за национално възраждане
трябва да бъде заместена от идеята за национална приемственост или комбинирана с
нея. Това води до преосмисляне на ранните форми на говоримия гръцки език. Той вече
не се разглежда като покварена версия на древния език, а се сдобива със своя собствена
стойност. Поставя се на дневен ред преосмислянето на езиковия въпрос, а оттук и на
строгата гръцка пуристична доктрина.
Най-значимото събитие в езиковата история на този период е възникването на
димотикизма – движение, което разглежда говоримото като лингвистична ортодоксия,
както и като проект за нормализиране на езика. Водещи фигури на това движение са
франкофилът Янис Психарис, лингвист и поет, професор по съвременен гръцки език в
Сорбоната, както и заможни гръцки търговци и интелектуалци в чужбина. Те обвиняват
катаревусата и езиковия пуризъм за неадекватността на образованието и неграмотността на гърците [Велкова 2002]. Техните нагласи отразяват лингвистичните теории на
тогавашното време и налагането на държавната намеса в сферата на културата. Вдъх-
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новеният от Психарис димотикизъм от 80-те г. на ХІХ в.29 докъм Балканската война
намира отзивчива аудитория сред младите гръцки интелектуалци, които се заиграват с
идеи за радикална промяна – от Маркс до Ницше. Така пуризмът в Гърция става поле за
политически и идеологически битки. Антипуризмът, какъвто е по същество димотикизмът, се свързва с голямо разнообразие от идеологически гледни точки, които варират от социализъм до антипарламентарен национализъм. Димотикистите гледат на пуризма като на лъжлива идеология, която цели подчинение на работническата класа, а от
друга страна, и като на неадекватен инструмент за асимилация на негръцкото население най-вече в гръцка Македония. След Първата световна война димокитизмът обаче
не намира почва, защото се е смятало, че като идеология на левицата застрашава националната култура, синтезирана в тройния съюз между родина, език и религия, и че обслужва интересите на враговете на Гърция. Така или иначе, в периода между двете световни войни димотикизмът напълно завладява художествената литература.
Периодът завършва с диктатурата на генерал Йоанис Метаксас (министърпредседател на Гърция в периода 1936–1941), който – въпреки че идеологията ѝ е силно
консервативна, поверява на Манолис Триандафилидис задачата да напише аналитична
граматика на говоримия език. Това на пръв поглед парадоксално решение не би могло
да бъде обяснено само с личността на Метаксас, който е бил чувствителен по отношение на някои културни въпроси. През този период димотикизмът вече е изгубил полемичния характер, който има в ранния си период, той вече не е зов за народна борба –
той се е превърнал в език на богата литературна традиция: литературни творби като
критската ренесансовата поема от XVII век Еротокритос и мемоарите на генерал Макриянис за преживяванията му по време и след Войната за независимост, които стават
новите символи на единната национална култура, са написани на говорим език. Катаревусата постепенно бива сведена от национален език само до език на държавната бюрокрация. Актуална става тезата, че говоримият гръцки е брънка от голямата верига на
гръцкия език и носи основните ценности на елинизма – от атинските философи до неграмотните капитани на Гръцката революция. Пуризмът е осъден като безнадеждно остарял опит да запази традицията на елинизма, като го имитира.
По време на Втората световна война най-влиятелните организации на съпротивата са свързани с левицата и следователно с димотикистите. Напр. Манифестът на Националния освободителен фронт е написан на димотики от Димитрис Глинос30. По
време на този период, освободен от ограниченията на държавата, животът се насочва
към димотики и ценностите на народната култура; влива в младите хора езиков усет,
който ги различава от предишните поколения, образовани на катаревуса. Поражението
на левицата в последвалата Гражданска война и надмощието на десницата и нейните
крайни идеологически тенденции обаче буквално криминализират използването на димотики в публичната реч. Ала под повърхността действат могъщи сили, които подриват
катаревуса и дейността на пуристите, която отбелязва драстичен спад. Окончателният
удар срещу тях става след падането от власт на полковниците, което лишава катаревусата от какъвто и да било вид легитимност и проправя пътя за установяването на димотики през 1976 г., когато става официален език на образованието, държавата, науката,
медиите. Пуризмът обаче като доктрина и инструмент на съвременния елинизъм не е
забравен и до днес: той се проявява при определяне напр. на топонимите, формирането
на терминологията и др. [вж. по-подр. Лиакос 2008].
***
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Не може да не се направи сравнение, че това става три десетилетия след решението на въпроса
за структурната основа на българския книжовен език.
30
Един от тримата лидери на димотикизма през ХХ век заедно с Александрос Делмузос и Манолис Триантафилидис.
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Силно потвърждение на тезата, че пуризмът се свързва с формирането на нацията и националните ценности, е пуризмът в Турция. Макар и силно закъснял на фона на
останалите балкански езикови ситуации, той е закономерно явление и със своите общи
и специфични прояви може да допълни кръга от възможности, които биха позволили
една по-пълна характеристика на доктрината пуризъм и в частност на българската борба за чистота на езика.
Формирането му в Османската империя започва преди Балканската война, когато националистично ориентираното движение „Кръжок на младите пера” 31 поставя в
Солун началото на едно от най-активните пуристични движения в новата и най-новата
турска история, довело до драстични промени в турския език. През 1923 г. движението
получава и официална благословия от Кемал Ататюрк, който отделя важно място на
езика във формирането на турската нация. „С езиковата реформа през 1928 г. е въведена нова турска азбука, основана на латинската, (…) турските езиковеди са поканени да
издирят древни тюркски корени и думи, които, съчетани с множеството наставки, характерни за аглутинативните езици (…), трябва да послужат за изковаването на чисто
турски думи и изрази. Сам Ататюрк написва учебник по геометрия, като въвежда някои
термини, които продължават да се използват и до днес (…). През 1932 г. „бащата на
турците” основава „Турското езиково дружество” (Türk Dili Tetkiki Cemiyeti), на което
впоследствие ще завещае голяма част от личното си имущество” [Шакир-Таш 2005]. За
разлика от гръцката езикова ситуация, в която пуризмът е дело на консервативната част
от научния и политическия елит, в Турция ситуацията е противоположна: пуристичните
вълнения и промени в езика срещат острия отпор на консервативно настроената част от
турското общество, чийто религиозен фундаментализъм предполага привързаност към
арабско-персийското културно наследство.
В началото на ХХІ в. – в наши дни – според А. Н. Шакир-Таш възникват нови
видове пуризъм. Първият вид е наречен от него „държавно-бюрократичен”. По същество той е репресивен и се провежда от Министерството на народното образование, което
периодично публикува списъци на „морално остарели” или „неприемливи” думи, чието
използване се забранява в училищата. „Препоръчва се те да бъдат заменени с „изконно”
турски думи, част от които са продукт на ерудити, на чиято изобретателност нашият
проф. Балан искрено би завидял – пише емоционално Шакир-Таш32. – Като пряк резултат от тази чистка „езиковата съвест” и умението за приспособяване на хиляди учители
по турски език и литература е поставена на изпитание, а най-младото поколение турци
започва да говори на език все по-различен от този на родителите и родителите на родителите си. В следствие на това качеството на устната и писмената комуникация между
трите поколения (това важи особено силно при случаите, в които представителите им
не живеят заедно) започва все повече да спада. Езиковата култура на голяма част от
учениците и студентите е дотолкова увредена, че те изпитват затруднения при четенето
на произведения, писани едва преди 20-30 години, да не говорим за такива отпреди 5060. (…) Новите издания на книги на иначе прочули се с уменията си в областта на новотурския автори, творили през първите десетилетия на миналия XX век, са изпълнени
с множество думи, обяснени в скоби с още по-нови „изконно” турски синоними. Дори и
речите на Ататюрк претърпяват все по-нови езиково осъвременени преиздания, защото
в оригинал за младото поколение турци звучат точно толкова архаично, колкото за българския седмокласник звучи в оригинал „Житие и страдание грешнаго Софрония”.
Вторият вид неотурски по хронология пуризъм е наречен „избирателноагресивен”. След разрешеното през 1953 г. чуждоезиково обучение, смутени от нахлуването на английски заемки в ежедневния бит и в научно-техническата терминология,
31
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Основано от Зия Кьокалп, Йомер Сейфеттин и Али Джанип през 1911 г.
Азиз Назми Шакир-Таш е български лингвист турколог, преводач и поет.
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турските пуристи, които с особена прецизност откриват и работят по отстраняването на
всички „злокачествени” за турския езиков организъм арабски и персийски заемки, започват старателно да отбягват и английските.
Третият вид пуризъм се определя като „политико-идеологически”. Интелектуалците и високообразованата част от турското общество, получили образование не само в
Турция, но и в Западна Европа, отдават предпочитание към различен речников запас
съобразно идеологическата и културната си ориентация. Повечето от носителите на
турския език с леви възгледи подкрепят пуризма и в устния, и в писмения език; представителите на центристките и десните сили следват далеч по-умерена или консервативна линия. Религиозно настроените турци пък са заклети антипуристи по отношение на
арабските и персийските заемки. В резултат носителите на езика се поляризират в лагери, без да могат да достигнат до консенсус. Тази вече стогодишна езикова ситуация
води до липса на баланс33, най-смущаващото следствие от която е нарушаване на комуникативната функция на турския език, който в ерата на културното глобализиране се
обрича на изолация – както от съвременните тюркски, така и от европейските езици.
„Съвременният турски пуризъм става причина за редица комуникативни сривове на
най-различни нива:
- на ниво репродуциране и пренос на информация;
- на ниво използване на всякакъв род устни и писмени източници;
- на ниво диалог между отделните поколения и социални слоеве;
- на ниво международни взаимоотношения и много др.” [Пак там].
ПУРИЗЪМ В НЯКОИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ
Руският е единственият славянски книжовен език, който се създава, усъвършенства и развива в етнично собствена държава, в която е езикът на всички публични сфери (без религиозната), където изпълнява социалните, комуникативните и естетическите
функции, присъщи на един езиков стандарт. Повлиян изключително силно от старобългарския език (след първото и второто южнославянско влияние), в лексикално отношение и до днес той носи следи от времето, в което църковнославянският език е бил идиомът, обслужвал руската интелигенция в официалните комуникативни сфери.
Най-разпространената гледна точка в руската стандартология гласи, че през
ХVІІ в. се поставя началото на изграждането на националния книжовен руски език, което окончателно завършва през първата половина на ХІХ в. – процес, илюстриран особено убедително в творчеството на А. С. Пушкин [Горшков 1984: 148]. За значима промяна в езиковата ситуация по отношение на речника се смята времето на Петър Първи
(1682–1725), когато вследствие на засиленото немско културно-икономическо влияние
в руския речник нахлуват много германизми. Така Петровата епоха се окачествява от
руското езикознание като „първия етап по пътя на органичното обединение на славянски, руски и чуждоезични елементи” [Филин 1981: 115]. По-късно, по времето на Екатерина Велика (1762–1796), към него се добавя френското културно и езиково влияние.
Ф. П. Филин смята, че ако на Петровата епоха и 30-те г. на ХVІІІ в. се падат 52% от
езиковите заемки, през 40-те – 60-те г. те намаляват на 27%, за да стигнат до 21% през
последната третина на века. Заетите в продължение на около един век чужди лексикални средства запълват липси във всички сфери на европеизиращия се обществен живот в
Русия: наука, администрация, култура, изкуство, военно дело, икономика и търговия.
От важно значение за руската наука е основаването от Петър Първи през 1724 г. на Петербургската академия на науките, чиято дейност се свързва и с многостранната научна
33

Това е типичен случай на небалансирана ендоглосна езикова ситуация [вж. по-подр. Нешчименко 2008: 40].
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дейност на енциклопедиста М. В. Ломоносов, който поставя началото на научното изучаване на руския език със своята „Российская грамматика” (1755).
До Ломоносов руските учени и писатели не различават двата езикови идиома –
древноруски и старославянски (старобългарски). Ломоносов е първият, който ги разграничава и изтъква голямата историко-културна роля на славянския (в неговата терминология) език. За жалост идеите на Ломоносов за взаимоотношенията на старославянския и руския език не са били систематизирани в нарочна работа. Те обаче дават основата за съзряване на неговата трихотомична теория за стила – висок, среден и нисък, намерила сериозна приемственост в руската лингвистична мисъл през целия ХVІІІ и дори
ХІХ в. Важното в случая е, че стилистичната си теория „Ломоносов разглежда като
средство за борба със злоупотребата с чужди думи” [Горшков 1984: 182]. Според него
именно благодарение на старателната и внимателна употреба на сродния „славянски
език” ведно с руския34 ще се отхвърлят от употреба „дивите и странни думи на нелепостта, идващи към нас от чуждите езици” [Пак там].
Логиката на поява на нов езиков стандарт предполага общата тенденция на епохата: „стремеж към отхвърляне от чуждия езиков материал” [Филин 1981: 170]. От средата на ХVІІІ в. започва да расте общественият протест срещу механичното копиране
на западноевропейска лексика, формират се пуристични течения, които се засилват
особено през 40-те г. Важно е да се отбележи обаче, че пуристичното настъпление е
главно към западноевропейската лексика, но не и към заемките от класическите древни
езици (в това число и от старобългарски), които не се поставят на преразглеждане. Те
се възприемат като обогатяващи руския език и присъстващи в речника по необходимост. От друга страна, руските учени, начело с Ломоносов, не смятат, че международната научна терминология трябва да се избягва, тъй като европейската глобализация на
езика на науката подпомага научното общуване. „Пуризмът става главна линия на езиковата политика по протежение на цялата втора половина на ХVІІІ до началото на ХІХ
в. На позицията на умерения пуризъм в борбата с чуждоезичното излишество стоят
почти всички големи писатели – В. Тредиаковски, А. Сумароков, М. Ломоносов, М.
Чулков, В. Лукин, В. Майков, Н. Новиков, А. Радишчев, Д. Фонвизин, И. Крилов, Г.
Державин, Н. Карамзин” [Пак там, с. 171]. За образец в историята на руския книжовен
език по това време в основни линии е послужил френският език. Н. М. Карамзин пряко
се ръководи от примера на френските лингвисти: не диалектите, не езикът на народа,
който е обект на сатирични нападки, а узусът на руската аристокрация е призван да
стане основата на руския книжовен език. Той „формулира и пропагандира принципа да
се издигне разговорната реч до функциите на литературен език, т.е. литературата да се
опре на естествените норми и употреби (usus loquendi), а не на изкуствените книжни,
т.е. черковнославянски норми (usus scribendi)” [История 1989: 94]. За това, че пуризмът
остава до края на ХVІІІ в. господстващо направление в руската езикова ситуация, свидетелства характерът на отражение на заемките в първия нормативен речник на руския
книжовен език – „Речник на Руската академия” (1789–1794).
Появата на този речник има интересна предистория. През 70-те г. на ХVІІІ в. Петербургската академия постепенно започва да запада, разтърсвана от интриги и финансови затруднения. Възраждането и възходът ѝ през следващото десетилетие се дължи
на близката приятелка на Екатерина Велика княгиня Екатерина Дашкова – първата жена директор на научна академия (1783–1796). Нейната личност слага отпечатък върху
руското езикознание и в частност върху руската лексикография не само благодарение
на научните ѝ интереси, а на патриотизма ѝ, намерил най-силно изражение в пропаган34

Не може да не се сравни търсеното от Ломоносов единство (старославянски и руски) с единството на „български речи прости и словенски” у Паисий Хилендарски.
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дата на руския език и грижата за него. По нейна инициатива Екатерина Велика учредява Руска академия, назначавайки Е. Дашкова за неин президент. Основна задача на
Руската академия е да усъвършенства и възвеличи руския език, като състави руска граматика и речник. В точка 2 на устава ѝ е поставена целта – изучаване на руския език,
очистване и обогатяване на руското слово [Куцаров 1980: 85] и съставяне на правила35,
които „биха избавили от необходимостта да се употребяват чужди думи и понятия на
мястото на много по-изразителните руски” [по Ганичева]. Активно е участието ѝ в съставянето и издаването на речника, който от момента на излизането си получава неофициалното заглавие „Речникът на Дашкова”. Шесттомният речник на Руската академия
(1789–1794) обаче не включва много широкоупотребявани чужди думи, тъй като, според оценката на съставителите на „Словарь русского языка XVIII века”, това не са позволили пуристичните тенденции през епохата [Словар 1984: 5]. Така руският пуризъм
се институционализира.
С изключение на някои интелектуалци (напр. В. Светов, който обявява война на
„германизми” като снег, вода, люди или „латинизми” като дом, огонь, око, день, видеть
[Филин 1981: 174], или А. Шишков) пуристичната идея в руската езикова ситуация
обаче няма крайни форми. Класици на руската литература и учени употребяват западноевропейска лексика там, където попълнението с домашни неологизми или калки би
било нелепо. Умереното използване на чужда лексика е характерно за целия ХІХ в. и
намира защита у писатели като Н. Карамзин (и карамзинистите) или А. С. Пушкин. Не
може да не направи впечатление иронията на Пушкин, когато описва костюма на Евгений Онегин, названията на облеклото му на руски в глава I, строфа ХХVI: „Но панталоны, фрак, жилет // Всех этых слов на русском нет. // А вижу я, винюсь пред вами, //
Что уж и так мой бедный слог // Пестреть гораздо б меньше мог // Иноплеменными
словами, // Хоть и заглядывал я встарь // В Академический словарь …36”. Това е игрива
закачка с пуриста Шишков, на когото в глава VIII, строфа ХIV се извинява, че не може
да преведе френския израз „Du comme il faut” на руски: „Шишков, прости // Не знаю,
как перевести” [Пак там].
Стремежът към демократизация на културата след 1917 г. в Русия отново събужда идеята за чист език. За това говорят напр. статиите на М. Горки „О языке” или
бележката на В. И. Ленин „Об очистке русского языка”, в която критикуват излишната
употреба на чужди думи и неологизми. Постепенно пуризмът от началото на ХХ в. се
прелива в широкото движение за езикова култура, оглавено от Института за руски език
към АН СССР.
***
С изключение на руския съвременните славянски книжовни езици се формират,
развиват и усъвършенстват в условията на временна загуба или въобще липса на държавна самостоятелност. Това поражда усложнена езикова ситуация, в която неизменна
съставка е билингвизмът. Като силен фактор в славянските езикови ситуации трябва да
се има предвид и употребата на двата литургични езика – черковнославянския и латинския, както и образованието, което не винаги е на етничен език.
За начало на кодификацията на сръбския книжовен език е общоприето да се сочи реформаторското дело на Вук Караджич37. В своята програма, приета и следвана от
35

Любопитен е фактът, че именно по предложение на Дашкова в руската азбука се въвежда буквата ë на мястото на съчетанието iо.
36
http://rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm (18.03.2015) Строфа XXVI. Пояснено под
линия: „Академический словарь — „Словарь Академии российской”, СПб. 1806–1822, в котором отсутствовали иностранные слова”.
37
Макар че делото на реформатора на сръбския език В. Караджич е подготвено и направено възможно от „цяла плеяда учени и достатъчно компетентни за предмета на диспута книжовни дейци”, „по-
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поддръжниците му, той поставя на видно място принципа за общата правилност на езика. Макар и неафиширано явно, тълкуването на съдържанието на този принцип извежда
две базисни начала: че езикът на новата култура трябва да се създава на основата на
народната реч и фолклора (1) и че езикът трябва да бъде предпазван от всичко, което го
нарушава или може да представлява заплаха за него, като за опасно се взема преди
всичко чуждоезиковото влияние (2) [Фекете 2002: 268]. Отношението на Караджич към
проблема за чуждите думи в сръбския език обаче се оказва сложно и донякъде двояко.
От една страна, за основен негов теоретичен принцип е посочвана чистотата на езика,
основана на народната словесност: „Чистотата на нашия книжовен език се основава на
съвременния чист народен език и народните умотворения” [вж. Хержман 1964: 27]. От
друга страна, нарочно в своята „Писменица сербскаго jезика, по говору простога народа” (1814), преработена и приложена по-късно към „Српски рjечник” (1818), Караджич
пише, че „Няма на света нито един език (нито древен, нито нов), лишен от чужди думи… но аз не защитавам чуждите думи, аз също казвам, че езикът трябва да се чисти от
чуждите думи (не само от турските, но и от всякакви други…), доколкото това е възможно… по-добре да вземем чужда дума, отколкото изопачено да образуваме нова” [по
Гудков 2005: 41]. Воден от тая си максима, той осъжда опитите на белградското Дружество за сръбска словесност38, ориентирано към езиковата архаика, да отстрани чуждите (предимно интернационални) думи и да ги замести с новоизковани сръбски. Той
се противопоставя на пуристичния им устрем, заявявайки, че той разваля и прави сръбския език уродлив. Караджичевото дело получава много висока оценка от сръбските
лингвисти и век и половина по-късно П. Ивич, който прави алюзия с пуристичните доктрини в някои славянски книжовни езици (вероятно хърватския), пише през 1971 г. за
Караджич следното: „На него му е бил чужд пуризмът, тази болест на слабите, малодушни и боящи се от заплахата от асимилация” [по Гудков 2005: 42].
От друга страна обаче, като се има предвид и интерпретацията на Е. Фекете на
принципа за общата правилност на езика на В. Караджич, не може да не направи впечатление явното противоречие между словника на Речника (1818) и езика на Караджичевата езикова практика. Силното ограничение на книжната традиция, дори отказът от
нея и ориентацията към говоримия език се обяснява както с руралната ориентация на
Караджич и участието на романтизма в сръбската култура [Иванова Н. 2000: 87], така и
„с причини от конфесионален характер – за хърватите католици, с които се създава основата на единен книжовен език, компромисът с църковнославянската православна
книжовна традиция е немислим” [Иванова Ц. 2003: 165]. В историята на сръбския книжовен език В. Караджич е смятан за основоположник на филологическата критика, в
която покрай други принципи се издига и изискването за ориентация около „чистия
непокварен говор на сръбския нород” [Иванова Н. 2000: 87]. Тези принципи залягат и в
неговия речник, чийто увод става програма на езиковата реформа: той отстранява обширни пластове църковнославянски и руски лексикални и граматически средства, което е манифестация на очевидния избор, на предпочитанието на едни езикови единици и
съзнателен отказ, избавление от други. „Какво е това, ако не проява на пуризъм?!” възкликва В. П. Гудков [Гудков 2005: 42]. Докато обаче за Речника е характерна целенасочена избирателност, в конкретната речева практика на Караджич лексикалният корпус е
доста по-обширен и изпъстрен с интернационална и ориенталска лексика, даже с черковнославянизми.
Някои от младите съвременници на Караджич (Д. Исайлович, П. Негош и др.)
също използват разнообразна по произход лексика. Поствуковите филолози от втората
вечето учени от различни поколения маркират историята на сръбския книжовен език по критерий, свързан с характера на реформата на Вук Караджич” [Иванова Ц. 2003: 163].
38
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половина на ХІХ в. обаче – т.нар. творци на езиковата критика – започват да третират
доста праволинейно, дори примитивно концепцията на Караджич, издигайки като мерило за качеството на литературните произведения чистотата на езика им – за това свидетелстват например споровете около проекта за терминологичен речник на Дружеството за сръбска словесност, в който се очертава тенденция за замяна на международните гръко-латински термини с черковнославянски, руски, сръбски домашни думи и неологизми [Иванова Н. 2000: 89]. Въпреки че през 1845 г. институционалната инициатива
е спряна, това довежда до известни липси не само в лексикалния фонд и особено терминологията, но и в граматичните форми – напр. при сегашните деятелни причастия,
които липси имат сериозно отношение към интелектуализацията на сръбския езиков
стандарт. Вуковите традиции в областта на филологическата критика са продължени от
Дж. Даничич и неговите последователи, които изострят вниманието към въпросите на
езиковата чистота, „проявявайки понякога краен пуризъм” [Пак там, с. 92]. В определени групи лексика сръбският език обаче съхранява както запазилите се в народната реч
ориентализми, така и германизмите и въобще международната културна лексика.
В общата книжовноезикова палитра на сърбите не може да се подмине Карловачкият кръг – „малко научно общество, основано в началото на ХІХ в. (1802) в Сремски Карловци39 от митрополит Стефан Стратимирович”. Задачата на този кръг, към който Караджич се отнася с видимо пренебрежение, „е да се чисти езикът от турцизми и те
да се заменят със славянски или поне с думи от славянски корен” [Иванова Ц. 2003:
170]. Чистаческата му дейност е подчинена на две начала: православие и интелектуализация на сръбския език с цел постигане на елитарност. Показателна за сръбския пуризъм от средата на ХIХ в. е и позицията на Йован Стерия Попович, който смята, че „няма народ, който да се е опазил изцяло от чужди думи, особено тези от класическите
езици… Обявява се обаче против приемането на чуждици, за които вече съществуват
домашни аналози. По-особено е мнението му за славянските по произход думи – че от
тях не бива да се бяга” [Пак там, с. 178], с което се противопоставя на Караджич.
Умерен пурист е Йован Стеич, съвременник на Караджич. В коментар на Вуковия превод на Новия завет на сръбски език той излага становището си относно оставените тридесетина турски думи, които „дрънчат грозно в ушите, особено когато има с
какви домашни да бъдат заменени” и с това изразява мнението си, че не може всичко,
което народът говори, да влезе в книжовния език, тъй като някои думи имат неприемлив произход [Пак там, с. 173]. Най-ценното в езиковата критика на Стеич е, че разсъждава относно комуникативните сфери и нуждата от съответни езикови средства, които
не могат да бъдат само „народни”, че на практика не съществуват универсални езикови
средства. Той достига до тълкуването на определението „народен” (по отношението на
езика) – той трябва да е езикът на всички слоеве на обществото и следователно не може
да бъде езикът, говорен само от необразования народ. Затова и не би трябвало без нужда да не се допускат до книжовния език старите славянски думи, които биха могли да
се адаптират по народен образец, както и международната културна лексика и терминология.
В крайна сметка, благодарение намесата на В. Караджич в работата на филологическата критика, в сръбския книжовен език се утвърждава известна толерантност към
ориентализмите [Иванова Н. 2000: 91–92].
***
След войните на Наполеон (1809–1813) в Австрийската империя идва абсолютизмът на министъра на външните работи Клеменс фон Метерних – един от найвлиятелните политици в Европа. След т.нар. Виенски конгрес през 1814–1815 г., на
39
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който се узаконяват пренебрегването на националните стимули и либерализмът, славянските езици в Империята са забранени. Забраната е в сила до революцията през 1848
г., когато Метерних и отстранен от властта40. Дотогава официалният и държавният език
на Австрийската империя е единствено немският. Това довежда до силна реакция, която в сферата на езика се изразява чрез силни пуристични движения у хърватите, словенците, чехите, словаците, лужичаните41. Характерна платформа на национална съпротива срещу абсолютизма и заплахата от глотофагия стават лингвоцентризмът, тясно
свързан с пуристичната доктрина. В езиковата политика на славянските народи в Империята централен става проблемът за езиковата еманципация.
Борбата срещу немския език и германизмите в словенския език датира още от
втората половина на ХVІІІ в., когато се заражда тенденция към езиково единство и към
очистване на книжовния език, за което спомага обръщането към богатата литературноезикова традиция на ХVІ век. В края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. в словенските книжовни кръгове се обявява целенасочена война на германизмите, навлезли в словенския
език42 благодарение на вековните взаимоотношения с немския език. Очистването на
словенския език от чуждоезични елементи в граматиката и лексиката през първата половина на ХІХ в. определено се свързва с делото на Йерней Копитар43. След революцията през 1848 г. се изработва програмата „Обединена Словения”, в която се изисква
равноправие на словенския език. Въпреки целенасочената борба срещу тях, немското
влияние върху лексикалните особености и синтактичната структура на словенската литература (специално на протестантската) е трудно да бъдат отричани. Борбата срещу
чуждото езиково влияние (главно германско и романско) се издига на по-високо равнище от реформатора на словенската проза Матеуж Равникар през второто десетилетие
на 19 в. Своеобразен израз на пуристичната идея през ХIХ в. са съчиненията, посветени
на народната етимология. Нарочно внимание им отделя Н. Иванова, която обследва
паралелно този тип езиковедски изследвания у словенския филолог А. Т. Линхарт и у Г.
С. Раковски [Иванова Н. 2006].
Особен интерес представлява борбата срещу едно специфично явление, на което
до днес в словенската лингвистика се дават противоречиви обяснения за произхода –
употребата на предпоставени членни форми за определеност (ta) и неопределеност (еn),
регистрирани още през ХVІ в. Още тогава тези форми са интерпретирани като германизми; за такива са посочвани от мнозина автори и в наши дни. В края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. на словашките членни форми е обявена война, като премахването им
има за цел възвръщането на изконното състояние на словенския език, в който определеността не се изразява по граматически начин. Първият писател, който не употребява
членните форми, е словенският прозаик М. Равникар [Плотникова 2005: 14].
***
Проблематиката на езиковия пуризъм в южнославянските езици е неразривно
свързана с книжовната традиция на хърватите и е една от основните теми в историята
на хърватския книжовен език. Посветени са ѝ множество специални статии, раздели от
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41
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граматики и монографии44. Интересът към пуризма се поддържа от средствата за всеобщо осведомяване, а самият хърватски книжовен език е резултат от пуристичен подбор [Тяпко 2005: 9]. Прегледът на средновековната хърватска религиозна и административно-правна литература показва, че езикът ѝ е бил отворен за старославянски, романски (латински, италиански, венециански и далматински) заемки, докато текстове с
литературна претенция, писани на говорим хърватски, са се отличавали с относителна
езикова чистота. Латинският език обаче – езикът на хърватската католическа църква – е
имал особено място, достатъчно е да се спомене, че до 1847 г. той е бил официалният
език на Парламента.
Сложни в езиково отношение са ХVІІ и ХVІІІ в., когато хърватските земи са под
властта на Венецианската република и Османската империя. Осъзнаването на факта, че
чакавският, щокавският и кайкавският диалект са формации на един общ език, води до
написването на първата хърватска граматика „Institutionum linguae illyricae libri duo“ от
Бартол Кашич, публикувана в Рим през 1604 г.
От особено значение за хърватския книжовен език през ХIХ в. е делото на Людевит Гай, който чрез графичната система, предложена от него, формира представата за
единен за всички хървати книжовен език. Людевит Гай и сподвижниците му А. В.
Ткалчевич, Б. Шулек, В. Бабукич, И. Мажуранич и др. основават т.нар. Загребска лингвистична школа, стремейки се към мащабната задача да обединят всички южни славяни
посредством единен книжовен език. За тази цел назовават хърватския език илирийски и
приспособяват някои правописни правила по посока на езиковата универсализация. Но
тяхната илирийска идея се оказва неосъществима. През ХІХ в. Хърватия, която е в рамките на Австрийската империя, попада в ситуация на активен билингвизъм – хърватите
са подложени на германизация и маджаризация в езиково отношение. Образованието
започва да се провежда изключително на немски, на хърватския език в училище се отделят малко часове, като за чужд език; той е бил маргинализиран и в публичната сфера.
Борбата за езикова еманципация и за чистота на хърватския език не закъснява:
обект на ожесточен отпор на хърватските книжовни дейци стават езикови особености с
различен произход – германски, италиански, турски и др., наречени от тях варваризми.
В отговор на изтъкваната от имперското министерство на образованието причина за
образование на немски език – липсата на хърватска терминология – хърватските пуристи хвърлят всичките си сили в съставянето на двуезични терминологични речници.
Между тях може да се споменат Иван Мажуранич и Йосип Ужаревич, но несъмнена
заслуга в борбата за езикова чистота има Ф. Курелац. Специално на тази тема в периода
1868 – 1873 г. той посвещава съчиненията си „Placere”, „O glagolu objicere”, „Vlaške rěči
u jeziku našem”, „Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili o
barbarismih”, в които показва „значимостта на старата литература като извор за преодоляване на чуждиците в езика” [Иванова Н. 2000: 203].
Особена заслуга в борбата за чистота на хърватския език през ХІХ в. има лексикографът Богослав Шулек, който е под мощното въздействие на илирийското движение
и в пуристичните се увлечения стига до крайности. В своя „Njemacko-hrvatski rjecnik”, в
многобройните си учебници, учебни помагала и други речници той съзнателно избягва
турцизми, германизми и романизми [Пак там, с. 204–205]. В пуристичната си дейност
Шулек борави с три източника за попълване на липсите: използване на народните говори; въвеждане на лексикални средства от други славянски езици (така въвежда в хърватския език много бохемизми, а чрез чешкия език и някои старославянизми); образуване на „кованици”, от които някои днес са утвърдени в лексиката на хърватския език
44
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[Лашкова 1983: 24; Тяпко 2005: 11]. Немалък влог в тази дейност има и лексикографът
Драгутин Парчич. Въобще може да се каже, че пуристичната хърватска доктрина на
първо място се материализира в лексикографската дейност. В търсенето на домашни
еквиваленти на всяка чужда дума хърватските лексикографи се формират като пуристи,
разбира се, различни по степен и дълбочина на пуристично въздействие. Постепенно
имплицитният практически хърватски пуризъм еволюира в експлицитен „теоретичен”
пуризъм: „тенденцията към съкращаване броя на чуждоезичните думи в родния език
започва да се съчетава с опити да се обоснове неговата чистота в аспекта на речевата
култура” [Тяпко 2005: 10]. В литературни произведения, в раздели и предговори на
граматики, в речници и справочна литература се появяват текстове разсъждения за вредата от чуждите думи.
Към края на ХІХ в. в хърватските лингвистични среди се появява ново течение в
схващанията за книжовния език. Реформата на Вук Караджич побеждава в Сърбия и
неговият авторитет започва бързо да расте и в Хърватия. Селективната грижа за чистотата на хърватския език не престава до края на ХІХ в. През 70-те – 80-те г. в хърватския
пуризъм побеждава идеологията на хърватските вуковци – последователите на В. Караджич, чиято концепция е една от реализациите на пуризма. По това време Караджичевият пуризъм изиграва важна роля в сближаването на трите южнославянски езика –
сръбски, словенски и хърватски. Най-яркият представител на първото поколение вуковци е Томо Маретич, който, опирайки се на делото на Вук Караджич и Джуро Даничич, написва фундаменталната „Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnoga
jezika” (Загреб, 1899, 1931, 1963). В публикуваното отделно към нея приложение
„Dodatak stilistici” (получило неофициалното заглавие „Antibarburus”), той формулира
новите задачи и определя обектите на хърватския пуризъм през първите десетилетия на
ХХ в. [Тяпко 2005: 11]. Въпреки че във висока степен отразява развоя на хърватския
книжовен език и няма съществени опити за архаизация, в някои езикови норми школата
на Маретич сляпо следва сръбските образци и се опитва да наложи на хърватския стандартен език форми, които са чужди на хърватската езикова традиция.
Както е известно от историята, в периода 1918–1990 двата езика до голяма степен подлежат на обединение в т.нар. сърбо-хърватски език. Част от езиковата политика
на Белград обаче се състои в опитите за маргинализация на хърватските езикови средства. Така обект на хърватския пуризъм постепенно стават сръбските езикови средства.
Негативното отношение към сърбизмите започва да расте, докато в навечерието на
Втората световна война и по време на войната то става открито неприязнено. Създаването на Хърватска Бановина през 1939 г. и на Независимата хърватска държава след
това създава благоприятни условия за разгръщане на силен хърватски пуризъм. За да се
запазят възможно най-пълно особеностите на хърватския език, д-р Петар Губерина и др Круно Кръстич написват монографията „Razlike između hrvatskoga i srpskoga
književnog jezika” (Загреб, 1940). Тази книга дълго има силно влияние за запазване на
хърватската езикова самобитност. Пуризмът ляга върху идеята за диференциация на
двата езика, която се коментира през призмата на два враждуващи лагера: усташкият
решим на Анте Павелич и прегазената от хитлеристите Сърбия. На войнствения пуризъм от този период М. Самарджия посвещава монография [Самарджия 1993а], в която
агресивният хърватски пуризъм от този период е оценен като отстояващ не културата
на родния език, а националната изключителност. В същото време встрани от екстремната му платформа са били някои умерени пуристи, които се опитват да разяснят вредата от догматичния пуризъм, обричащ хърватите на доброволна изолация.
След войната пуристичните пориви постепенно влизат в коловоза на научния
диалог и в по-глобалната тема за езиковата култура. За да се разберат процесите по
време на югославския период, трябва да се вземат предвид най-малко три фактора. От
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една страна, сръбският език не е особено дружелюбен към неологизмите: една от основните му съвременни тенденции е предпочитанието към заемки и калки. Второ, в
езиковата политика през югославския период е действала изпитана „рецепта” – ако
терминологично понятие в хърватски се означава с домашно словосъчетание или сложна дума, а в сръбски с една дума с класически или международен произход, кодифицира се сръбският термин; трето, след Втората световна война в СФРЮ на мястото на великосръбския национализъм на монархията се дава преднина на политиката на интернационализъм, отваряща врати за европейска терминологична и културна лексика. Изправящите се срещу просръбската цензура от този период писатели и филолози са били
възпрепятствани и наказвани45.
Ситуацията се променя отново в посткомунистическа Югославия, когато в резултат на разпадането ѝ и последвалите войни Хърватия се отделя в собствена държава
(1991), а хърватският вече е признат за отделен език. В резултат на това по-рано потискани или забранявани думи преминават от пасивния речник на хърватския книжовен
език към активния, без да получават някаква специална стилистична маркировка. Постепенно лексиката се реорганизира на основата на засилен пуризъм [Лашкова 1994: 80].
В същото време пронационалистично настроени хървати започват да проповядват краен, популистки пуризъм. По ирония на съдбата учени, които са били в продължение на
десетилетия заклеймявани като ултрахърватски лингвистични националисти (С. Бабич,
Д. Брозович, Р. Катичич, М. Качич), сега са обвинявани като просръбски политически
лингвисти просто защото се противопоставят на езиковите чистки, които искат да изгонят редица думи от черковнославянски произход – общи не само за хърватски и сръбски, но и за български, полски, руски, чешки и други славянски езици. На този съвременен пуризъм е посветена друга паралелна по време монография на М. Самарджия [Самарджия 1993б]. След създаването на една вихрушка от сензационни статии в пресата,
това явление утихва. От края на 90-те години на ХХ в., вместо в условията на принудителен пуризъм, хърватският език започва да се развива естествено, акцентувайки върху
собствените си думи и форми, като по този начин увеличава разстоянието, което го отделя от другите южнославянски езици.
***
Латинският е книжовният език в Полша до ХVІ в., в чиято среда започва Златният век на полската литература и култура, осъществявани на полски език [Славянски
езици 1994: 385]. Върху полския език значително влияние през Средновековието оказват в областта на лексиката и синтаксиса латински и чешки, а по-късно немски, френски, италиански, украински, унгарски, татарски и др. езици.
До края на ХІХ в. обаче в полската езикова ситуация не се очертават силни пуристични прояви [Крейчи 1937: 123]. За борба, свързана с очистването на езика от чуждоезикови средства, се заговаря в началото на ХХ в., когато през 1901 г. в Краков Роман Завилински основава списанието „Poradnik Jęzikowy” – главен популяризатор на
полската филология. Около списанието, което изповядва пуристична доктрина, гравитират две групи учени: академиците, в това число и главният редактор Р. Завилински,
действителни пуристи, които по-нататък се отделят от останалите, като преди това предизвикват остри сблъсъци с тях, и група млади езиковеди, които дразнят обществеността със съпротивата си към пуризма и привидното си равнодушие към нормите. Първата
световна война въздейства сериозно върху полската пуристична доктрина. На лингвистите силно повлиява огледалната рефлексия на немския пример – по това време германското общество начело с филолозите развива неприязън към всичко негерманско и
се стреми да замести с неологизми всякакви чужди думи. Именно силното подражание
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на немския екстремен пуризъм дава повод на полския лингвист А. Брукнер да напише
студията „Cudzoziemszscina” (1916), в която се противопоставя на крайностите. Тази
студия за чуждите думи в полския език става основа за по-късното ѝ преработено и
разширено издание под заглавие „Walka o jazyk” (Лвов, 1917).
След войната стремежът към самостоятелност на освободена Полша се отразява
и в езика. От „Poradnik Jęzikowy” през 1919 г. се отделят група лингвисти и започват да
издават свое списание – „Jęzik Polski”, проповядващо духа на модерната лингвистика в
противовес на тежкия академизъм на пуристите. Редакторите на „Jęzik Polski” (Я. Лош,
К. Нич, Я. М. Розвадовски) смятат, че е по-важно да се тълкува развоят на езика, а не да
се предписват закони. Списанието защитава свободното развитие на езика и индивидуалната свобода на полския езикотворец срещу тесногръдото ограничаване от пуристите. Близка до тяхното разбиране е и концепцията на А. Гавронски в книгата „O błędach
językowych”46 (1921). В нея той защитава тезата, че езикът има индивидуална и социална функция, както и че е израз на душата на индивидуума и средство за взаимно разбиране. Тези две функции взаимно си противоречат и за да има между тях равновесие,
има нужда от норми. В това си интерпретиране нормата не е неизменяем закон, а поскоро нещо, което естествено се развива с развоя на езика и трябва да се променя, за да
не изгуби своето значение. Дефиниции като „езиков дух” според него са нещо много
трудно постижимо и не може да бъдат основа за категоричен закон; при третирането на
т.нар. езикови грешки (включващи и чуждоезикови средства) филологът трябва да си
дава сметка не само за историческото развитие, но и за психологическата гледна точка.
На Гавронски принадлежи популярното заключение: „Ако не се правеха грешки, езикът
не би се развивал; това не е парадокс, а света правда”. Той пише и нарочна статия за
чуждите думи и запазва към тях много либерално отношение.
Вероятно опонирайки на позицията на Гавронски авторът на „Jęzik a my. Kilka
uwag o tak zwanych błędach językowych”47 (1923), най-вероятно Ян Ржевински, стига до
куриозни становища със силно пуристична насоченост. Той смята, че вече в изградените езици няма да има големи промени и че е дошло времето на пуристите. Може би на
основата на двете книги и реакцията към тях на страниците на „Jęzik Polski” се разгаря
полемика, която има отношение към често използваните чужди думи; прилага се дори
списъкът им, съставен от свещеника Б. Шефс. Редакцията му отговаря спокойно, че
наистина е съгласна с отстраняването на някои чужди думи, но че не винаги полският
еквивалент и най-вече терминологията са точни в семантично отношение. Провежда се
дори анкета за отстраняване на някои чужди думи.
През 1929 г. пуристичният кръг започва да издава „Towarzystwa poprawności
języka polskiego”48, а „Poradnik językowy” става постоянна трибуна на пуристите. Списанието, редакторът му и въобще варшавските пуристи биват окачествени от своите
колеги от Краков като провинциалисти, които все повече се отдалечават от науката. Но
от друга страна, краковският кръг смята, че пуризмът в полския език не би съществувал
толкова време, ако не би бил потребен. Завилински и застъпниците на пуризма не са
обаче единствените, които се различават в мненията си по практическите езикови въпроси. Близък до пуризма е старият А. А. Крински, който в книгата си „Jak nie należy
mówić i pisać po polsku”49 (Варшава 1920, 1931) със същата твърдоглавост, с която се
бори за свой правопис, налага и разни неологизми на мястото на чужди думи.
След смъртта на Завилински главен редактор на „Poradnik językowy” става проф.
В. Дорошевски. Списанието придобива научно равнище – редакцията е както срещу
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дилетантите пуристи, така и срещу либералната краковска група. В програмната статия
през 1933 г. „Poprawność języka a jego kultura a styl”50 за нормата пише следното: „Тя
има механичен характер; не се отказваме от нея, защото виждаме около себе си прекалено много обърканост и явно небрежност, но не можем да влагаме в нея прекалено
много надежди”, а в друга статия от 1934 г. крайният либерализъм се оценява като недооценяване на социалната функция на езика. Статиите допринасят за изясняването на
ролята на умерения пуризъм в полската езикова ситуация, като се публикуват различни
мнения за езиковата чистота, в някои от които се говори за „народно достойнство и
гордост”. Може да се каже, че списанието изиграва ролята на балансьор между крайно
пуристичните мнения и неконтролируемата употреба на чужда лексика, че ролята му в
борбата срещу пуризма е неоспорима [Пак там, с. 146].
***
Най-старият период от развитието на книжовността на чехите се свързва със
старославянския език, изпълнявал функцията на богослужебен, литературен и правен
език почти цели две столетия. Междувременно, вследствие на феодалната раздробеност
и специфичните геополитически условия още от ХІІ в. чехите започват да живеят едни
до други с немците колонисти, извикани от феодалните владетели да населят пустеещи
земи [Гугушева 1997: 111]. Така те влизат в естествен контакт с немския език, изпъстрил разговорната им лексика. От ХІ до ХІІІ в. писмените паметници са писани на латински със спорадични появи на чешки глоси. Старият чешки книжовен език започва
своето формиране през ХІІ в. на основата на разширяващия културно-политическото си
значение средночешки диалект [Славянски езици 1994: 232]. За най-стари паметници на
чешкия език се сочат „Píseň ostrovskou и Modlitba Kunhutina”51 от втората половина на
ХІІІ в. [Цуржин 1985: 17]. ХІV в. е от особено значение за чешката политическа и културна история – държавата се централизира, преодолявайки феодалната си разпокъсаност. Започналата още в края на ХІІІ и продължила през целия ХІV в. широка употреба
на чешкия език формира първия етап от неговото развитие, кулминирал с пълния превод на Библията – първия сред славянските народи, запазен до днес в три ръкописни
библии. През 1348 г. в Прага се основава един от най-старите университети в Европа –
Карловият университет, в който се преподава на латински, т.е. книжовни езици в Чехия
са паралелно латинският и чешкият.
Този период е последван от т.нар. хуситски период, белязал първата половина на
ХV в. Сам изключителен оратор и проповедник, Ян Хус съзнателно доближава езика си
до народния: „psal sem, jak obyčejně mluvim“52 [по Цуржин 1985: 34]. Имайки изразено
славянско самосъзнание, той бохемизира латинска и главно немска лексика, което – от
една страна – е проява на теоретичните му схващания за езика, а от друга – на хуситката народна съпротива към немските колонизатори в Чехия. Ян Хус е борец за чист чешки език – във „Výklad desatera”53 той открито говори за противопоставяне срещу немския, като дори предлага конкретни решения. По време на хуситското реформаторско
движение чешкият книжовен език разширява функционалния си обсег, като измества
латинския от богослужението. Чешкият текст на Библията става добре познат сред
обикновения народ, за което свидетелства самият папа Пий ІІ.
След драматичното потушаване на хуситството, за което езикът е оръжие в борбата на чешкия народ срещу западната църковна институция и срещу потисничеството
на богатите немски заселници, следва периодът на хуманизма, възродил средновековието с новия стар идеал на античната красота и радостта от реалния живот. Образец за
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съвършен език стават класическият латински и старогръцкият език. Официалните кръгове гледат на народния език с презрение и пренебрежение. Това става предизвикателство за чешките хуманисти, които обработват лексикално и синтактично чешкия език,
издигайки го до класическите езици. През ХVІ в. възникват няколко чешки граматики,
разбира се, на латински. Авторите на граматически съчинения се обясняват в любов
към своя език, издигат го над останалите и се стремят да го спасят от чуждо влияние.
Неизменно в текстовете от този период противопоставянето на свое (чешко, славянско) срещу чуждо (немско, латинско) е било една от основните тематични линии.
Въпреки това в творбите и на Ян Блахослав, и на Ян Амос Коменски, и на лексикографите Даниел Адам от Велеславин, Ян Воднянски, Томаш Решел и др. се прокарва едно
разумно и умерено отношение към чуждата лексика – немска, латинска, романска и др.
За връх в хуманистичния период от историята на чешкия книжовен език се посочва
осъвременяването на библейския език, осъществено от протестантската общност Чешки братя, продължители на хуситските идеи. Епохалното им дело, преводът на т.нар.
Кралицка библия (1579–1596) е векове по-късно образец за хуманистичен чешки език,
опора в чешката културно-езикова съпротива срещу германизацията.
Междувременно през 1526 г. на власт идват католиците Хабсбурги с идеята за
абсолютизирана монархия. Златното време на чешките език и литература окончателно
залязва след трагичното военно поражение при Била хора през 1620 г., когато Чехия
официално влиза в рамките на Хабсбургската империя, под чието политическо господство се намират и унгарците, словаците, както и много поляци, украинци, хървати, словенци и сърби. Този период, по-точно докъм края на ХVІІІ в., когато започва Чешкото
възраждане, в чешката история се нарича doba temná54 – и не случайно. Структурата на
чешкото общество силно се нарушава. Чешките земи се обезлюдяват вследствие на
войни, емиграция, епидемии, глад, разбойничество. Хабсбургите подкрепят официално
немската имиграция, което води до засилена германизация във всички обществени сфери. Чешката литература е подложена на целенасочено физическо унищожение, силно се
ограничава кръгът на интелигенцията и съзнателните носители на чешкия език, традицията изтънява до скъсване, грижите за езика отслабват. Голяма част от чешката шляхта колаборира и се подлага на рекатолизация. Отново езиците на образованието и богослужението са латински и немски. Особено силно е влиянието на немския език през
ХVІІІ в. – времето на хабсбургския абсолютизъм, когато немският измества латинския
език и става единствен държавен език в монархията. Смята се, че това е времето на апогей във внедряването на езика и особено на немската лексика в чешкия език и въобще в
славянските езици в Империята [Гугушева 1997: 120]. Така напр., запитан защо проповедта му е на немски, един свещеник обяснява, че така чехите го разбират по-добре
[Цуржин 1985: 54]. Активният билингвизъм отваря вратата за безбройни латинизми и
германизми от разговорната реч, от езика на църквата и администрацията [Трост 1963:
29]. В резултат на това десетилетия наред в чешката книжовноезикова история се говори за период на книжовноезиков дисконтинуитет, нещо повече – за време, в което чешкият език е бил в опасност. Този период, включващ времето докъм края на третата четвърт от ХVІІІ в., когато започва Чешкото възраждане [Хавранек 1936: 79], се нарича в
чешката филологическа наука барок – термин, поел в семантиката си за поколения наред оценката за бедственото състояние на чешкия книжовен език, за упадък и прекъсване на традицията. В културната и най-вече езиковата история на чехите от Възраждането насам, дори до 90-те г. на ХХ в., се формира т.нар. синдром на народната съдба
[Мацура 1983: 15; Стари 1995: 56]. Той обхваща визията за историческа катастрофа, за
епоха на насилие, на крайно потисничество и тотална заплаха за народната екзистен54
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ция. На практика това означава, че в чешката литература от Възраждането до 90-те г. на
ХХ в. културната оценка за развитието на Чехия през барока, т.е. през ХVІІ и първите
две третини на ХVІІІ в., е негативна [вж. напр. Халер 1937: 14].
Силно агресивният характер на асимилаторската езикова политика принуждава
чехите да реагират също толкова агресивно. Имайки огледален характер [Мацура 1983:
41], в усилията си за еманципация през Възраждането чешката култура е принудена да
отдели на фактора време специално място, като реализира един ускорено-сгъстен модел
на книжовноезиково формиране, което се характеризира и поради слабата динамичност
в самата граматична система с концентриране върху силно изразения отпор срещу чуждия (главно) лексикален елемент. Изгонването на чуждото и утвърждаването на своето
в езика стават израз на компенсаторната реакция на чешкото филологическо общество
срещу продължителното възпрепятстване на книжовноезиковото развитие. Режимът на
чуждоезикова интервенция, диктуван от т.нар. център, който дирижира езиковата политика, активизира една позиция, кодифицирана в чешката граматична мисъл далеч преди
загубата на повечето функции на книжовния език. Още Ян Хус твърдо отстоява чистота
на чешкия език във „Výklad desatera” и укорява онези, които говорят „наполовина чешки, наполовина немски” [Славянски езици 1994: 232]. Практически чешкият пуризъм е
най-старият сред славянските езици и навярно един от най-ранните в европейските.
Дори в периода на най-голяма стабилност – ХVІ в., отпорът срещу чуждия немски елемент е неотменим белег у чешките кодификатори. Напр. в „Gramatika česká” от Оптат,
Гизел и Филоматес (1533) се казва, че „чуждите думи развалят езика” [Цуржин 1985:
42]. Върху подобни филологически формулировки се изгражда по-късно през Възраждането засилващият се патриотизъм в чешкото общество, израз на назряващото национално самосъзнание. Съпротивата срещу чуждите думи, която започва през втората
четвърт на ХVІІ в., прераства в пуризъм, който се съпровожда от усилието да се обогати езикът така, че да може с него да се изрази всичко [Пак там, с. 60]. Затова именно и
цялото внимание е насочено към лексиката.
Бремето на синдрома за народната съдба се пренася върху всеобщото мнение на
чешкото възрожденско общество за езиковото развитие и формира т.нар. лингвоцентризъм [Мацура 1983: 47; Стари 1995: 69]. Израженията на лингвоцентризма са няколко,
но най-характерният е, че езиковият въпрос се отъждествява с екзистенциалния. Цялата
чешка култура още от края на ХVІІІ в. е изграждана като филологическа, езикът се
превръща в идеологичен въпрос. За първото поколение възрожденци – юнгмановото, е
специфично, че в изказванията им езикът се третира като репрезентант преди всичко на
известни стойности, а не като лингвистичен факт. Изграждайки опозицията чешки език
~ немски език, Юнгман и юнгмановата генерация, заемащи откровени пуристични позиции, иска да бохемизира („počeštit”) цялата литература и преди всичко научната терминология. Макар че между източниците за изграждането ѝ и Й. Юнгман, и Фр. Палацки посочват стария чешки език, диалектите, славянските заемки (най-вече от полски и
руски), калкирането и създаването на нови думи, най-много са сътворените домашни
неологизми, чието неконтролируемо нарастване се ограничава след 30-те г. на ХХ в.
[Цуржин 1985: 80–89]. За възрожденското общество става отличителна обърнатата наопаки логика – развоят на науката е преди всичко средство за развитие на очистения от
немска лексика чешки език. Европейските езици се квалифицират като положителни и
отрицателни и в тази ценностна скала немският, а и повечето неславянски езици и найвече унгарският се определят като отрицателни, некачествени, а чешкият редом с античните, санскрита и италианския като положителен. За положителни качества на езика
се приемат неговата „славянскост” и чистота. Славянските езици и в частност чешкият
се глорифицират.
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В историческото развитие на граматичната система на чешкия език промените са
слаби в сравнение с промените в българския език. Ето защо образците се търсят в класическия хуманистичен чешки език от велеславинския период, достигнал върховете си
през ХVІ в. Това формира едно крайно пиететно отношение към този език, достигащо
до сакрализацията му. С тази сакрализация има връзка особената функция на номинативния акт – функцията на демиургичния метод [Мацура 1983: 60], чрез който действителността не е била само назовавана, но и директно създавана. Светът в чешката възрожденска култура не е просто означаван, той е продуциран от езиковите средства; самото използване на езика е всъщност културотворен акт. Основните понятия на възрожденската идеология и преди всичко понятията народ и родина се извеждат от езика.
Това е причината да се цени особено високо етимологията и да ѝ бъдат вменени утилитарни задачи – тя става обичайното средство за славянското овладяване на света, за
подчиняването на топосите в историческото ѝ пространство. Славянството и творческата му роля се търси и открива навсякъде в Европа – в гръцкия, келтския, немския и
дори английския народ. Стремежът за присвояване на чуждите културни ценности, разбиран като израз на желанието за еманципация, е опит за универсална панславянизация
на европейските народи. Етимологичната агресивност в лицето на К. Винаржицки, Я.
Колар55, П. Й. Шафарик води до една изкуствено създадена езикова действителност,
извикваща образа на затворения и самозадоволяващ се, но свободен чешки свят. „Čo
vám (nemcom) volno bylo činiti, nam bud´ aspoň volno mluviti”56 емоционално се обръща
към немците Ян Колар в „Slavy dcera”57 (1832) [по Мацура 1983: 63].
От друга страна обаче, комуникативните функции на говоримия чешки не може
вече да задоволяват новите нараснали нужди. Така, утвърждавайки го като инструмент
на културното общуване, възрожденските книжовници и кодификатори го превръщат в
област на свободно творчество, давайки простор на словообразувателните неологизми,
тъй като, от една страна, поради немскоезичното си образование не са разбирали народния език, а от друга – защото старият чешки, който добре са познавали от паметниците, не им е предлагал изразни средства с адекватни комуникативни качества. Разбира
се, против безогледното образуване на неологизми се противопоставят Й. Добровски и
неговите привърженици. Самата чешка езикова система, синтетична по своя характер,
обаче има доста по-богат в сравнение с българския език словообразователен потенциал
[Иванчев 1988: 76–81] и това води до безпрепятственото им образуване и лесното им
възприемане от носителите на езика.
През 80-те г. призракът на германизма витае в още по-висока степен в сравнение
с предходните години. В името на борбата срещу него излиза различна справочна литература, чийто пуристичен дух води до смущения в езиковата практика докъм 30-те г. на
ХХ в. Твърдите пуристи от този период имат противоречиви, нестройни критерии, проявяват краен субективизъм. Негови представители са Йозеф Явурек и Винсенс Праска
(70-те г.), чийто език не е ничий друг освен техен собствен, индивидуален и който Витеслав Халек в свой фейлетон от 1874 г. осмива порядъчно [Халер 1937: 33].
През 1877 г. излиза колективният труд „Matičný Brus”58 на Ян Гебауер, Мартин
Хатала, Карел Тиефтрунк, Вацлав Зикмунд и др., претърпял поради голям интерес още
55

Ян Колар е словашки поет и филолог, но доколкото дейността му е неотменно свързана с Чешкото възраждане, с панславизма и чехо-словашкото единство, е сочи за деец и на чешката, и на словашката книжовноезикова история.
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„Това, което вие (немци) сте можели свободно да правите, ние ще можем поне свободно да казваме”.
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„Дъщерята на Славия”.
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„Чистачеството на Матица ческа” – официален орган, израз на национална консолидация под
формата на културна дейност, който за първи път възниква у сърбите (Матица сръбска, 1826), след това у
чехите (Матица чешка, 1831) и след това у словаците.
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три издания. В него се дава възможност на средния, т.нар. златен път в пуристичната
доктрина, подхванат още от Юнгман и Палацки, с който си сверяват часовниците покъсни пуристи. Върху тоя труд по-късно се основават и правилата на чешкия правопис.
Духът, от който е бил проникнат, владее чешките стремежи и усилия за езикова култура докъм 30-те г. на ХХ в.: в него се признават естествените езикови промени, като в
книжовния език се въвеждат народни езикови средства, въпреки че все още не може да
се преодолее недоверието към тях; главното внимание е насочено против германизмите.
Официалната чешка езикова теория (края на ХІХ и нач. на ХХ в.) е под знака на
проф. Ян Гебауер. Автор на граматики, един от основателите на официалния чешки
правопис от 1902 г., проф. Ян Гебауер не е бил пурист в прекия смисъл на думата, но
езиковата чистота – в традиционния смисъл – винаги е смятал за сериозна страна от
книжовната си дейност. За крайния пуризъм говори с неприязън, но с гняв реагира и на
германизмите в чешкия език. Заедно с Йозеф Зубати той полага основите на сп. „Naše
řeč”, което заедно с основаното през 1932 г. сп. „Spisovná čeština a jazyková kultura”
изиграва важна роля в чехословашката филологическа мисъл. Дълго време в чешкото
(респ. чехо-словашкото) общество витае духът на строгата охрана върху книжовния
език, който е израз на субективната или обективната оценка за нестабилност. Теорията
за езиковата култура, формирана от протагонистите на Пражката лингвистична школа
по-късно, идва като отрицание на пуристичната доктрина в чешкото езикознание. С
отстояние от около половин век по-късно обаче анализът на теорията за езиковата култура я оценява в основните ѝ постулати свързана с традиционните похвати на чешката
езикова практика от Възраждането до наше време, т.е. с традициите на чешкия пуризъм
– „далеч по-интимно и здраво, отколкото Пражката лингвистична школа и нейните наследници биха били в състояние да си признаят” [Стари 1995: 6].
***
До втората половина на ХVІІІ в. книжовни езици на словаците са чешкият и латинският [Паулини 1966: 4]. Политиката на религиозни и народностни свободи, инспирирана от Мария Терезия и Йозеф Втори, създава предпоставки за национална консолидация на словаците и осъзнаването на идеята за общ етничен книжовен език, която в
края на ХVIII и началото на ХIХ в. намира израз в делото на Антонин Бернолак и неговите сподвижници. Той създава модел на книжовен език върху западнословашка диалектна база и в стремежа си да се отдалечи и отграничи от чешкия език създава много
неологизми. Езиковият му модел обаче не получава широк отзвук и към средата на ХІХ
в. запада, като успоредно с това среднословашките земи се замогват икономически.
Това води до повдигане авторитета на среднословашките диалекти, на чиято основа се създава по-късен модел за книжовен език от Людовит Щур, който през 1843 и
1844 г. го оглася публично в гр. Липтовски Микулаш. Щур оформя вижданията си 59 за
книжовния език в своята кодификация „Nauka reči slovenskej”60 (1846). Доводите му са
имали романтичен характер: той е смятал словашкия език за най-древния и найзапазения славянски език, а Средна Словакия – за люлка на славянството. През т.нар.
щуровски период в историята на словашкия книжовен език (1844–1852) е налице стремеж към избягване на фонетичните бохемизми, но по отношение на лексиката са толерирани всички възможни източници: домашна лексика, адаптирани към словашкия език
чешки думи, вкл. чешки неологизми, заети чужди думи и словашки неологизми [Пак
там, с. 111]. От 40-те г. в словашкия език започват да проникват многобройни русизми,
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част от които се инфилтрират в словашки; заемането от руски обаче кулминира покъсно, в т.нар. в матичен период, и се осъществява и на словообразователно равнище,
като със суфиксите -stvo, -stvenný, -stvovat, -imý се образуват неологизми. В езиковата
идеология на Щур и щуровци следователно пуризмът е бил изключително умерен и
здравословен.
Срещу кодификацията на Щур застават словашките книжовници Мартин Ходжа,
Мартин Хатала и особено Ян Колар. Те смятат, че между Чехия, Моравия и Словакия е
нужно единство чрез присъединяване към идеите на Й. Юнгман, Фр. Палацки, П. Й.
Шафарик. Щуровци са упреквани, че откъсвайки словаците от Чехия, ги водят към национален упадък; че словашкият език не е готов да бъде книжовен. Щуровци полемизират с Ян Колар общо взето успешно. Но след погрома на революцията през 1849 г. Ян
Колар става професор по славянски старини (starožitnosti) във Виенския университет и
благодарение на влиянието му във виенската администрация в словашките народни
училища като официален език се въвежда чешкият. За словашкия език в този период
решаващо значение има ролята на католиците, но най-известният филолог от този период е М. Хатала, който одобрява т.нар. оправен словашки език от М. Ходжа. Тази
сложна езикова ситуация на паралелна употреба на различни варианти на словашки и
чешки, на немски и унгарски език води до консенсуса на Л. Щур, Й. М. Хурбан, М. Ходжа, Я. Паларик и А. Л. Радлински, които се срещат в Братислава през 1851 г. и се договарят да въведат единен словашки книжовен език: Щуровата кодификация с поправките на Ходжа и обоснована от М. Хатала (в „Gramatica linguae slovenicae” 61 от 1851 и
„Krátka mluvnica slovenská”62 от 1852). Ходжово-Хаталовата поправка е всъщност
днешният словашки книжовен език.
През 1863 г. в гр. Мартин възниква културен център, който по решителен начин
дава насока на словашкия книжовен узус. Това е т.нар. Матица словенска, първообраз
на Словашката академия на науките, репрезентатор и символ на словашкото национално движение, взело връх в лингвоцентричната доктрина. От младите представители на
Матица словенска със солидна филологическа подготовка са Само Самбел (който живее в Будапеща), Ярослав Вълчек (в Прага) и Йозеф Шкултети (в Мартин). Акцентът в
книжовната дейност на Матица словенска се поставя върху общонародната функция на
книжовния език, който ще отстрани диалектната раздробеност и ще помогне за обединението на словашката нация. Негова задача става отстраняването както на нелепите
неологизми, така и на чуждите думи. Пред словашките пуристи от този период задачата
е твърде усложнена: от една страна, езикът им е наводнен с латинизми и германизми;
от друга, унгарското езиково влияние, особено след еманципацията на унгарците в монархията, става все по-агресивно; от трета – набира скорост чехо-словашката идея, която практически квалифицира словашкия език като чешки диалект. Трябва да се отчете и
фактът, че и чешкият, и словашкият книжовен език са в преки контакти с езици (немски
и унгарски) с изразени пуристични тенденции през целия ХІХ в., в които освен това
неологизацията е нещо естествено [Кондрашов 1974: 195].
Словашкият пуризъм в тази нелека езикова ситуация има различни ипостаси.
Интересно е отношението към чешкия език. В културно и езиково отношение за словаците Чехия е „големият брат”. Чешкото културно възраждане, което само по себе си
има огледален на немската и австрийската култура характер, е от своя страна, огледало
за културно-езиковите стремежи на словаците. Затова и основен източник на заемане,
особено по отношение на терминологията и абстрактната лексика, е чешкият език, макар че е трудно да се каже кое е заето от чешки или създадено по чешки образец. На
второ място по многобройност на чуждата лексика е немският език. През 60-те г. за61
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почва борба срещу неподходящите германизми и бохемизми. Напр. П. Добшински в
„Pešťbudínske vedomosti”63 (1865) подчертава изискването словашкият език да се дегерманизира, като се придържа към здравия източник на народната реч и при заемането от
чешки. Т.напр. не се препоръчва създаването на неологизми композитуми, тъй като в
тях се вижда немският словообразователен образец [Бланар, Йона, Ружичка 1974: 57].
Освен създаването на словашки неологизми, особено много се калкират чешки, немски
и унгарски лексикални единици. Неприязненото отношение към унгарците и езика им
обаче се отразява и на пуристичната доктрина, като в Матица словенска са против калкирането от унгарски.
Пуризмът от 60-те г. на ХІХ в. става другото име на борбата за национално обединение, която тясно обвързва словашката национална доктрина с пуризма и естествено – с лингвоцентризма. През 1863 г. редакцията на сп. „Sokol” коментира синтаксиса
на авторите на статии и дописки, пишейки че е време „нашата реч да се очисти от германизми”, като рекламира народната реч във фолклора [Пак там, с. 58]. Редуцира се
обособената употреба на миналото деятелно причастие, рядко сказуемното определение е в края на изречението и т.нар. рамкова конструкция, характерна за по-старата генерация книжовници, отстъпва; синтактични периоди почти не се срещат, адмирират се
простите изречения, а латинско-немските думи и граматически средства се използват
като художествени средства на сатирата.
В Чехия и Морава следващите две десетилетия (1870–1890) са период на т.нар.
езиков brus64, дирижиран от Матица чешка. Много положения на чешките пуристи идват в мартинския узус, а после в Самбловия труд „Rukovät”65 и най-вече в поправеното
от Й. Шкултети издание. Мартинската пуристична доктрина лансира намесата в текстовете на авторите на статии и дописки [Станислав 1937: 61], което е израз на авторитарна интервенция в езика им.
Възникването на чехословашката държава (1918–1992) се оценява от някои словашки учени като спасение от унгарска асимилация [Бланар, Йона, Ружичка 1974: 201].
Най-важни се оказват 30-те – 40-те г., когато словашкият пуризъм придобива ярък политически характер [Лифанов 2005: 25]. След публикуването на „Pravidla slovenkého
pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom”66 (1931), над който цяло десетилетие работи комисия, оглавена от чеха проф. В. Важни, словашкото общество реагира твърде
негативно. Матица словенска ги отхвърля и назначава своя комисия през 1932 г. Същата година в гр. Кошице Х. Бартек и А. Придавка основават месечника „Slovenska reč”67
със силно изразен пуристичен характер, свързан с т.нар. централистични (чехословашки) и автономистични (чисто словашки) тенденции. От следващата година списанието става официален орган на Матица словенска, с което словашкият пуризъм се
оформя организационно [Станислав 1937: 87]68.
От този момент нататък тежестта на борбата срещу чуждите езикови средства
пада върху бохемизмите. Новите правописни правила са представени през март 1939 г.
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64

44

на министъра на образованието в новообразувалата се Словашка република69. Министърът обаче не ги одобрява, смятайки някои от предложенията за „крайно пуристични”
[Лифанов 2005: 26], и те е трябвало да се преработят. Веднага след 1945 г. правилата са
отменени. Свикана е нова комисия, а през 1950 г. пуризмът на словаците е официално
осъден [Бланар 1954: 193–194]. Показателно за словашкия пуризъм е това, че същата
комисия, която осъжда пуризма, приема през 1954 г. „нови” правила – същите от 1939
г., които са били отклонени като пуристични. Причините за дълго продължилия словашки пуризъм се коренят в главните тенденции в развитието на словашкия книжовен
език от ХХ в. В основните лингвистични доклади след Първата, особено след Втората
световна война и през 60-те г. се изтъква сближението между словашкия и чешкия
книжовен език. Обективният анализ на езиковия материал обаче показва съвършено
друго – „ярко изразена тенденция към дивергенция, при която активна роля… играе
словашкия книжовен език… Й. Ружичка констатира, че само 10% от предложенията на
пуристите в словашкия книжовен език не се реализират” [Лифанов 2005: 27].
***
Обзорът на тези езикови ситуации от пуристичен ракурс показва, че идеята за
езикова чистота се формира през ХVІ в., т.е. далеч преди епохата на национализма.
Движението за национално обособяване обаче става катализатор за неговото разпространение в европейското лингво-културно пространство, за ускоряването и кристализирането му, за придобиването на конкретни изражения на пуристичните актове. Славословен или критикуван, пуризмът става доктрина в езиковата политика на много европейски народи и под някои свои форми съществува и днес, когато глобализацията и
европейският космополитизъм стават фактор в културното и стопанското общение на
европейските държави.
Основна причина за появата му е отварянето на културното пространство през
зрелия Ренесанс. Сериозна причина за съществуването му е политическата доктрина на
големите държави и империите в Европа през ХVІ – ХХ в. Стремежът към политическа
и стопанска, респективно културна доминация, намерила най-ярко изражение чрез езика, поражда съпротива, също изразена чрез езика. В много отношения движенията за
национална държава стъпват върху лингвоцентрична платформа, пряко свързана с тезата „самостоятелна нация – чист език”. Прегледът на конкретните прояви в единайсетте
езикови ситуации, имащи значение за българския случай, добре илюстрира формите,
под които се проявява пуризмът.
 Обикновено се започва с прослава на родния език, патриотично отношение
към него и негативна оценка на чуждия език (и етнос).
 Следващият момент е на стремеж към отхвърляне на чуждия език и на утвърждаване на родния чрез доказване на качествата му: че може да изпълнява ролята на
книжовен език, да бъде пълноценно средство за комуникация във всички сфери на народния живот. Това е етап със силна творческа насоченост – появяват се много произведения, които въплъщават имплицитно или експлицитно съзнанието за книжовноезикова пълноценност.
 За форма на пуризъм се оценява ситуацията, в която езиковата общност, разполагаща с неактуална, но престижна домашна книжовна формация, търси връщане
към класиката чрез архаични форми или утвърждаването ѝ като книжовен език (напр.
Гърция, Чехия). Обратното – ако езиковата общност разполага с архаична формация,
която обаче се оценява като чужда или ретроградна, то тя се отхвърля като неприсъща
и „ненародна”. Тук може да се наблюдава гравитиране към говорими формации от
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аристократичен тип (напр. Франция, Италия, Русия) или егалитарен тип (напр. Сърбия,
Словакия, Турция). В някои случаи езиковите иновации, срещащи се в говоримия език,
се отхвърлят като резултат от чуждоезиково влияние, независимо дали наистина са такива (Словения).
 Най-забележими и коментирани от обществото, тъй като са на повърхността,
са конкретните прояви на чистачество на лексикално и граматично равнище. Отхвърлят
се отделни думи, форми и конструкции като продукт на чуждо влияние. На тяхно място
се предлагат неологизми, калки, заемки от сродни „приемливи” езици, оценени с положителен знак.
Всички тези форми на проява на пуризма не са алтернативни, а често се комбинират.
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ВЪЗРОЖДЕНСКИТЕ ПРОЯВИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПУРИЗЪМ
Няколко важни събития определят характерните признаци на възрожденската
езикова ситуация. От външноезикова гледна точка на първо място значение има загубата на държавна самостоятелност, която води до активен билингвизъм, до сериозно нарушаване и децентрализация на книжовната дейност, до ограничаването ѝ откъм нови
произведения и до стесняване функциите на книжовния български език. Чуждата държавна система смущава цялостния духовен живот на българите, срива условията за образоваността им; тя причинява пределно намаляване броя на четящите българи, т.е. на
ползвателите на книжовен език. Българският език престава да функционира като официален и става един от неофициалните народностни езици в рамките на многонационална империя, в която държавният език, доминиращата и официална религия, както и
администрацията са чуждоезични. Книжовната дейност в периода ХV – ХVIII във висока степен съхранява чертите на средновековието.
От вътрешноезиков ракурс централно място заема трансформацията на системата на естествения език от синтетично в аналитично състояние, което прави разликите
между писмената и устната формация дълбоки и смущаващи писмената комуникация.
Липсата на специализирани институциии и форуми от типа на университетската катедра, академията и различни сдружения под покровителството на държавата, които да
указват как да се преодолеят различията, води до полицентризъм70 на опитите за създаване на писмени модели.
В тази ситуация около средата на ХVIII в. започва да се формира българската
нация, който процес се документира с появата на български истории, най-значима от
които по отношение на националната идеология е Паисиевата история от 1762 г. В нея
именно се въплъщава идеята, формулирана от Б. Андерсън, че в нацията се обединяват
всички онези, които четат на един и същ език [Андерсън 1998: 89].
НАЧАЛНИ ПРОЯВИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПУРИЗЪМ
Действията на езикотворците след 60-те години на ХVІІІ в. (появата на Паисиевата история) до 20-те г. на ХІХ в. на пръв поглед нямат отношение към пуристичната
идея. За чистотата на езика до много късно във възрожденските текстове се говори спорадично, не се предприемат и някакви сериозни в количествено отношение пуристични
замествания и това е закономерно – до представата за тях трябва да се мине през други
етапи на пуристичната дейност, характерни за създаването на книжовен език от национален тип. Самата идея за качествено нова норма, която е в пряко съотношение с произхода на езиковите средства, се демонстрира едва в края на посочения период. В тези
първи десетилетия на Българското възраждане националната езикова доктрина се създава успоредно с изграждането на национална политическа и етнична доктрина, нещо
повече – тя става тяхна манифестация, техен инструмент. Както у други европейски
народи, главно славянски, пуризмът в българския случай започва с прослава на родния
език, с патриотично отношение към него и негативна оценка на чуждия език (и етнос).
Докато „цялото ръкописно богатство от ХVІ в. се включва със своите езикови
норми в стария период от развоя на книжовния език” [Велчева 1996: 427], то в превода
на дамаскините от архаичен на новобългарски език през ХVІІ в., направен от високо
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образовани и филологически добре подготвени книжовници, е налице „откритост за
нови езикови средства на основата на стария модел” [Велчева 2010а: 12–13]. Ръкописните дамаскинарски книги „слагат моста между богатата стара българска книжовност и
езика на Възраждането” [Велчева 2011: 60–61] и стават важен фактор във формирането
на ранния новобългарски книжовен език не само като образец за езика на по-сетнешни
книжовни творби, но и като фактор за формирането на представа за актуална книжовна
реч у носителите на българския език, тъй като са били предназначени за четене пред
широка слушателска аудитория [Гилин 1991: 52; Велчева 2010а: 13; Велчева 2011]. Те
извършват революция в оценката на писмения текст, който претърпява важна трансформация: от текст, предназначен за четене от образования елит – предимно черноризки, в текст, предназначен за егалитарен тип носители на българския език. Задачата, която дамаскинарите от ХVІІ в. си поставят, е била да отправят религиозно и дидактично
послание към слушателите си. Целите им следователно са били най-вече комуникативни, което предопределя и резултата от изпълнението ѝ – подмладяване на езика на дамаскинските слова. Граматичната структура следователно се е подчинявала на тези цели, без да са налице доказателства, че съзнателното ѝ преобразуване е обвързано с концепта за нация.
Идеята за национално обединение от повечето български историци, културолози
и лингвисти се свързва с друго произведение – с „История славеноболгарская” от Паисий Хилендарски. Въпросът дали нейното съдържание и езикът ѝ поставят началото
на новобългарския книжовен език, е занимавал и продължава да занимава българските
и чуждестранните учени от времето на проф. Марин Дринов до днес71. Макар че значението ѝ неведнъж е било поставяно на преоценка, първоначинателската ѝ роля по отношение на историята на новобългарския книжовен език не може да бъде отречена.
Посрещали са се, допълвали и преоткривали различни мнения и ако и днес да се смята
за общоприето схващането, че отец Паисий е родоначалник на новобългарския книжовен език, все още се издигат гласове на съмнение.
Част от възгледите на Л. Андрейчин, доайена на историята на новобългарския
книжовен език като научна дисциплина, по някои основни нейни въпроси еволюират и
претърпяват промяна. Той обаче никога не се освобождава от идеята, изразена още през
1955 г., за първостепенната значимост на екстралингвистичните критерии при определяне на периодизацията на български книжовен език, в която мястото на Паисиевата
история е неизменно [вж. Андрейчин 1955: 308–309]. Такова е гледището и на цяло
поколение български езиковеди, обобщено в академическия колективен труд „История
на новобългарския книжовен език” [История 1989: 39–40], в университетска учебна
литература и лекционни курсове, напр. от Р. Русинов [Русинов 1980], Д. Иванова [Иванова Д. 2012] и др. Впрочем ролята на екстралингвистичния фактор е приемана за аксиоматична от Пражката лингвистична школа още през 30-те г. на ХХ в., продължава
да е валидна и до днес с някои уговорки. Определението на Паисий за родоначалник на
новобългарския книжовен език се защитава с виждането, че началото на формиране на
книжовния език е неизбежно свързано с концепта за нацията, а дамаскините все още не
са свързани с него. Българското национално възраждане, от друга страна, в езиково
отношение се маркира с осъзнаване на представата за всеобщ етничен език, универсален и задължителен във всички социални сфери и задоволяващ всички комуникативни
нужди, и тази представа за първи път е изразена от Паисиевата творба.
Многобройните изследвания както върху езика на дамаскините72, така и върху
езика на историята73 водят до заключението, че в дамаскинската литература грамати71
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Вж. напр. Б. Георгиев [2000].
Вж. напр. посочената библиография от Б. Велчева [Велчева 2010б: 88–89].
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ческата структура е много повече новобългарска, отколкото е в История славеноболгарская. Четейки Паисиевата история, а така също и анализите на езиковите ѝ особености, непредубеденият читател би забелязал едно противоречие. От една страна, за
безспорно установено се приема, че дамаскинарите вече са направили своите преводи
на език (без оглед на архаичната графика74), който е адекватен на говоримия поради
силно комуникативните им функции. Преводите са били широко известни и познати, от
тях са черпили „лексика, фразеология, образни похвати” мнозина книжовници чак до
60-те г. на ХІХ в. [Велчева 2010б: 94]. Трудно е да си представим, че отец Паисий не е
познавал добре тези дамаскини и езика им. Той, също като дамаскинарите, се обръща
към аудитория от читатели и слушатели и по тази логика би трябвало да последва примера им: би тръгнал по техния отъпкан път, би писал само на известния от словата им
прост език. Отец Паисий обаче използва език, в който говоримите езикови средства не
са му достатъчни и нанася върху тях архаичната патина – т.нар. вторична архаизация
[вж. Босилков 1986: 66], – затруднила еднозначното интерпретиране на езика му посетне. Езикът на историята е определян или като архаичен, удавен в новобългаризми,
или като новобългарски, наводнен с черковнославянизми; във всеки случай, архаичният
елемент е чувствителен.
Това противоречие може да се обясни единствено с ролята, която Паисий вменява на историята си. Ясната му езикова концепция се изразява в осъзнаването, че пише
текст, с който демонстрира първостепенната роля на езика за национална интеграция,
който развява вместо знаме като символ на нацията. Това го кара да отдаде особено
значение на стила си, а в подобни велики исторически моменти стилът на такъв род
текст би следвало да бъде най-близък до изконното състояние, до класиката, която той,
уви, не владее: „не учих се ни граматика, ни политика некако, но простим болгаром
просто и написах: не бист мне тщанием за речи по граматика слагати и слова намещати” – пише той в послесловието на творбата си. Фразата „простим болгаром, просто и
написах” Л. Андрейчин тълкува като дативен падеж мн.ч. – „за простите българи просто и написах”, привеждайки доказателства от общия дух на творбата [Андрейчин 1963].
Ако обаче приемем, че това е така, то недоумение буди фактът, че Паисий не е употребил изцяло говорим новобългарски по примера на дамаскинарите. Вероятно Паисий е
ползвал пасивно архаичния език на достъпната му литература, но наистина не е изучавал целенасочено този език, за да пише на него75, което се доказва от множеството
грешки, непоследователности и неуместно употребени архаични езикови средства
(предимно падежни, инфинитивни, местоименни и др. форми).
В „История славеноболгарская” системно спазвана норма няма76: нито на новобългарска, нито на архаична формация. Идеята за норма у Паисий следователно не
трябва да се търси по посока на последователното придържане само към актуални или
само към архаични езикови средства. Тази идея се доказва от други безспорни белези за
съществуването на колективно езиково съзнание: приписването на езика на символни,
т.е. социални функции (изразът род и език, повторен повече от 15 пъти); престижност
(„поради что се срамиш да се наречеш болгарин”), атитудите лоялност и гордост с це73

Вж. напр. посочената библиография в академичната „История на новобългарския книжовен
език”. София: БАН, 1989, с. 53–54.
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български текстове; освен това гражданската графика би им била и ненужна, тъй като текстовете не са
били предназначени за четене, а за слушане от слабограмотните адресати.
75
Всъщност не може да се посочи творба от Българското възраждане, написана на черковнославянски или на друга архаична форма на български език.
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ната на пренебрегване на комуникативните функции на текста на историята. У него на
първо място е изтъкната защитата на етничния език и архаичната украса идва, за да
приближи езика му към класическия идеал – архаичния етничен език.
Ако си дадем сметка за историческата, културната и в частност езиковата ситуация от началото на ХV до средата на ХVІІІ в. (отнети административни функции на
българския език, липса на институционализирани езикови форуми като университетската катедра например, децентрализация на литературната дейност, билингвизъм), може да се обобщи, че немногобройната българска интелигенция с тревожност е осъзнавала опасността от културния агресор и неговия език, водеща ако не до глотофагия, то
до триглосията гръцки книжовен език, османотурски административен език и говорим
български език. От интерлингвален аспект тази ситуация би могла да се дефинира като
небалансирана екзоглосна ситуация [вж. Нешчименко 2008: 40]. Вторият фактор, много
силен в българския случай, са твърде изменените система и структура на говоримия
език, предполагащи нов езиков стандарт. Съчетанието от тези два фактора в езиковите
ситуации в други неславянски и славянски европейски езици води до създаването на
пуристични доктрини, появили се още през ХVІ в. и кулминирали в епохата на национализма – втората половина на ХVІІІ и началото на ХІХ в. Не случайно в тези езици
пуризмът се появява в условията на пренареждане на властовите отношения, на липсваща или крехка държавност, на чуждо политическо господство и/или при създаването
на нов (тип) езиков стандарт. Налице са следователно условия за създаването на национален и исторически пуризъм. Дистинктивните му признаци са именно вменяването на
символни функции на етничния език; глорификацията му, изразяваща гордост и целяща
престижност; чувството на съпринадлежност към езиковата общност и славното ѝ историческо минало. В първата си фаза пуризмът се проявява чрез отхвърлянето на чуждата култура и чуждия език особено като книжовно средство и прославата на езика,
който свързва (на)рода („род и език”).
Разбира се, твърде силно е да се твърди, че Паисий е пурист и че историята му е
проява на пуризъм. В нея няма такива податки и не може да се приписват на Паисий
идеи, за които все още българското общество не е готово. Той не вербализира отрицателно отношение към чужди езикови средства или към чуждоезиково влияние в българския език, не отхвърля конкретни езикови единици77. Но очертава врага: това е културният агресор, онзи, който може да отнеме най-яркия различителен признак на нацията – общият културен език за общата кръв (рода). Не е случайно, че през десетилетията от Паисий докъм 30-те г. на ХІХ в. българските книжовници радеят за книжовен
език, разбиран като антитеза на гръцкия без оглед на това дали и доколко ще бъде архаичен или актуален. Обстоятелството, че Паисий и т.нар. паисиевци поставят и решават противопоставянето български език ~ чужд език, е първата стъпка в борбата за културно надмощие – отхвърля се чуждият език и се утвърждава етничният като език, който може (защото някога е можел) да изпълнява ролята на книжовен език. И ако те постигат целта си да издигнат престижа на новобългарския език като език не само годен,
но и заслужаващ да бъде книжовен, то това става именно чрез „симбиозата между черковнославянския език и „простия” български език както от запад, така и от изток” [История 1989: 88].
Ако подобни признаци очертават началото на пуризъм в други европейски езикови ситуации, логично е да се смята, че важат и за българската. Това тълкуване, според мен, би могло да обясни регресията в езика на Паисиевата история. Чрез езиковата
си концепция о. Паисий поставя оная платформа, върху която по-късно ще започне да
77

Вж. напр. изследването на А. Милев [1962], от което се вижда, че Паисий използва както гръцки
(48 на брой), така и латински (20 на брой) думи, само няколко от които днес не са част от активния речник на българския език.

50

се гради нагласата за прочистване на езика от чужди елементи. Идеята в това изследване, че езикът и съдържанието на История славеноболгарская са начална проява на българския пуризъм, допълва и потвърждава наблюдението на Р. Гилин [1991: 56], направено по повод езика на дамаскините, че „България не е била изостанала много от общоевропейското културно развитие. Противно на разпространеното убеждение в България
днес, през XVII в. България не е била културно изолирана”.
По времето на султан Селим ІІІ (1789–1807), който в просветно и икономическо
отношение е бил благоразположен към руммилета в Османската империя 78, се отварят
много гръцки училища в Цариград, Янина, Смирна, Кидония, Корфу и другаде, откъдето лъхат идеите на новото време, на буржоазния либерализъм, на националния патриотизъм най-вече в лицето на апостолите на Гръцкото възраждане Адамандиос Кораис и
Теофилос Каирис. В училищата започват да учат много синове на заможни българи,
които, ако не се запалват от горещ патриотизъм, приемат за особено престижно да се
нарекат гърци. Примерите за такава народностно-културна колаборация са много [вж.
Николова 2004а: 124–131]. Един от тях напр. е търговецът Христо Рачков от Габрово,
който се замогва много и през 1801 г. си прикачва титлата „грек” като „знак на извоювано с труд благородство” [Априлов 1940: ХХІV]. Така гръцкият език става „езикът на
всички образовани хора в Турция” [Пак там, с. ХХХІV].
В тази застрашаваща българския език ситуация книжовниците, чиято дейност е
била лишена от механизмите на държавната организация, се изправят пред трудната
задача да опълчат на гръцкия език своя етнична книжовна формация, толкова авторитетна и достойна, колкото гръцката. Те е трябвало да създадат литература, която, от
една страна, да задоволи комуникативните нужди на потребителите ѝ, а от друга, да я
напишат на такъв език, който да противостои по престижност, древност, класически
блясък на великия елински език. Така, подобно на Паисий, следовниците му – Софроний Врачански, Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович – започват да търсят баланса
между вече съществуващото: новобългарския език на дамаскинските слова и архаичната домашна и черковнославянска традиция и така да претворяват концепцията му.
Фактически всички изследвачи на езика на Софроний Врачански акцентуват
върху въвеждането от него на „живата народна реч” „още по-категорично” от Паисий
[История 1989: 69]. Неговото творчество, далеч по-обемно от Паисиевото, на пръв поглед „не успява да изчерпи напълно всички импулси, дадени от Паисиевата история”
[вж. Георгиева 1982: 93]. Може би това се отнася до продължаване линията на защита
на българския език, така горещо звучаща от страниците на История славеноболгарская.
Упоритостта, с която Стойко Владиславов, този „емблематичен представител на прехода” [Иванова Ц. 2001: 20], следва намерението си да създаде литература, каквато имат
„греците и сербите”, е следващата стъпка по пътя на пуризма и закономерен негов етап:
да се създаде литература, убедително заемаща пространствата, които чуждият език се
стреми да завземе. Книжовникът има пред себе си два примера – на дамаскинарите и на
Паисий. И следва и двата, пишейки различни по жанр творби, в които двата компонента, архаичния/класическия и говоримия/новия са в допълваща се корелация. В преводите, басните, автобиографията му преобладават средствата на говоримия език, тъй като
комуникативната сфера, за която са предназначени, изисква такива езикови инструменти. Езикът на „Неделник” („Кириакодромион”, 1806) и на „Гражданское позорище”
(„Театрон политикон”, 1809) обаче е чувствително по-архаичен [вж. Ничева 1965: 214–
229; Георгиева 1982: 97 и др.], тъй като комуникативната сфера е друга – тя е официална, церемониална, ритуализирана. И затова досущ като Паисий го украсява с по78

Историческа ирония в случая е, че в резултат от политиката на реформи, провеждана от султана,
в империята избухват еничарски бунтове, които довеждат до опустошение и разорение на българските
земи от кърджалии.
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архаични езикови средства: черковнославянска фонетика, размесена с новобългарска 79,
непоследователно и нерядко погрешно употребени падежни форми успоредно с членувани имена, синтетични и аналитични адективни форми, пъстра практика при местоименията, смесване на инфинитивни форми и да-конструкции, паралелна употреба на
преизказни и непреизказни форми за минало свършено време и др. Тенденцията на архаизиране на езика на Софроний в тези творби се обяснява със „засилената книжовна
обработка на езика, съобразена с черковнославянската книжна норма – резултат от съзнателно търсена приемственост с предходната книжовноезикова традиция” [Вътов
1989: 339]. В този смисъл може да се каже, че независимо от степента и характера на
напластяванията на говорими и архаични средства в своите творби, Софроний продължава линията на пуристичната платформа в Паисиевата концепция, без да ѝ дава формулиран израз – да създава текстове, които да доказват, че българският език (въпреки
своята „краткост”) е достоен противовес на гръцкия и може да бъде езикът обединител
на нацията.
Докато у Паисий чуждите думи са крайно малко (турски титли, традиционна
гръцка лексика за църковно-религиозни реалии, термини като граматика, история и
под.), изследвачите на Софрониевия език80 отбелязват честата употреба на ориентализми. С тях той пояснява книжни думи от по-стари домашни източници или от черковнославянски. Причина за поясненията е осъзнаването, че поради билингвизма българинът е изместил много думи от българския речник на заден план и е актуализирал турски81: „Того ради положих и смесих няколико наречей и от турецкаго язика, почто болгарский народ в та времена в турецкей земли навикли еста више турецкаго язика беседовати” пише Софроний в Първия видински сборник [по Георгиева 1982: 95]. Дори ако
Софроний хиперболизира, отдал се на емоцията си, несъмнено билингвизмът е довел в
началото на ХІХ в. до изтласкване на изконна българска лексика в периферията на говоримата реч, която не е била актуална в речника на необразования българин, но е била
разбираема поради ясния си морфемен строеж и семантичната си прозрачност. Книжовникът я въвежда нарочно, пояснявайки я на места с турска, и така „подпомага народностната чистота на книжовния език… Софроний се проявява като целенасочен
езиков строител чрез стремежа си да заменя ориентализмите, присъщи на народната
реч, с елементи от традиционния книжовен език и от черковнославянски. Тази линия
по-късно намира отражение в цялостните процеси при изграждане на новобългарския
книжовен език” [История 1989: 72]. Ориентализмите от говоримата реч поясняват (славяно)българската82 дума със задачата не само да приобщават към книжовната реч все
по-широка читателска аудитория с ниско или никакво образование. Нещо повече, въведената от Софроний практика на поясняване на славянска лексика с турски думи подкрепя тезата за следващата фаза на българския пуризъм – целенасочено прочистване на
езика от чужди лексикални единици (ориентализми и разговорни гърцизми) и замяната
им с родноезикови (или припознавани за родноезикови) средства. Резултатите от него-
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Това е най-общо казано, защото Софроний свидетелства, че познава част от българските наречия, а в някои от тях фонетичните облици съвпадат формално с черковнославянските и ги подкрепят.
80
Вж. напр. литературата, посочена напр. в [Андрейчин, Попова 1982: 352-353].
81
Под турски думи/лексика тук се разбират ориентализмите, включващи и всички онези лексикални средства от арабския и персийския език.
82
Под (славяно)българска дума тук се разбира лексикална единица с български произход, която
може да има черковнославянска фонетична редакция. По модела на старобългарска лексика на руска
почва се образуват и думи, които по морфемния си материал и строежа си са трудно различими от българската – те също се определят като (славяно)български, тъй като се възприемат и употребяват от българските книжовници като домашни.
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вата грижа да отбягва употребата на ориентализми и гърцизми83 довежда до минималното им количество. Т.напр. в „Житието” чуждите думи са към 260, а в „Митология
Синтипа Философа” – по-малко от 140. В тези Софрониеви произведения „Анализът на
лексиката от чужд произход… показва, че още в етапа на началното изграждане първите строители на новобългарския книжовен език са имали съзнание за необходимостта
от прочистване на книжовния речник” [Вътов 2002: 120].
Органично вплелата се в говоримия български език турска лексика нахлува в
езика на следващите новобългарски книги – на Кирил Пейчинович и Йоаким Кърчовски, които са написани с преобладаване на актуалните езикови средства. Например
в езика на „Огледало” от К. Пейчинович като турски са различени 114 думи от различни части на речта [Първев 1968: 528–529]. Количеството им може да се обясни донякъде с произхода на двамата автори – те са от македонските краища (с. Теарце, Тетовско,
и Кичево), където влиянието на българския език в културната сфера е по-слабо: в църквата се е настанил гръцкият език, а училища, в които се преподава на български език,
до късно липсват84. Въпреки това линията на заместване на някои чужди, главно турски
думи, не прекъсва с практиката на К. Пейчинович и Й. Кърчовски. В съчиненията им
„се забелязва стремеж към ограничаване на употребата на ориентализми в печатната
книжнина и заместването им със славянски думи, срв. „во джехнем во вечна мука”, „на
алиш вериш да прекупи, да препродаде”, „курбан ке речет нашиски жертва”, „имаат
селамет куртулус сиреч спасение” и др.” [История 1989: 80].
С обяснение на употребена (славяно)българска дума чрез турска, а понякога и
гръцка, дадена най-често в скоби, си служи и Петър Берон в своя Рибен буквар почти
на всяка страница, напр.: оружието (силяхът), дойди (ила), басни (темсили), храниници
(хизмикерки), левска (асланска) [Берон 1964: 44, 51, 52, 53] и мн.др. Проучването на
неговия език води до извода, че „Берон има ясно съзнание и за чистотата на българския
език, което личи от твърде последователното избягване на турските думи. Така например предпочита да си послужи с българската дума тръст, а турската дума „камуш”, разпространена в някои наши области, използува само за да поясни българската дума за
тези, на които тя не е позната. По такъв начин постъпва Берон и на много други места в
своя буквар. Някъде той използува и книжовни (черковнославянски или руски) думи за
заместване на турцизмите (напр. повар, поварня вм. „ахчия”, „ахчийница” и др.). …
Остава да се проучи въпросът, дали в някои такива случаи Берон не е проявил и самостоятелно словотворчество” [Андрейчин 1982: 113]. Не е същото отношение на П. Берон
към гръцката лексика. Думите от гръцки произход в Рибния буквар не са много на брой
и имат старобългарски форми – напр. ангел, апостол, варвар, евангелие, зограф, идол,
икона, колиба, кораб, миро, поп, пинакида, псалтир, темел, трапеза [Цойнска 1968:
540]. Думите от по-ново време са свързани с образованието, обществения и културния
живот – напр. академия, аритметика, граматика, даскал, еклогар, етимология, история, електрика, театър и др. „Повечето от тях са били познати и употребявани в народната реч през първата половина на ХІХ век… От употребените в „Рибния буквар”
на Петър Берон думи от гръцки произход само няколко (5 от 68) не се срещат днес...
Останалите думи са неделима част от речника на нашия съвременен език” [Пак там, с.
545].
Макар и да не успява да се ориентира в активно протичащите книжовноезикови
процеси и „да заменя редица думи, които се оказват перспективни… с техни общобългарски или диалектни (вкл. гърцизми и турцизми)”, Петър Сапунов, в опита си за
осъвременяване на езика при превода на Четириевангелието от 1828 г., пояснява с раз83

Тук количеството им е обобщено, без да се прави разграничение между необходими заемки и
ненужни чуждици.
84
За езиковата ситуация в македонските земи вж. по-подробно Николова [2006].
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говорен еквивалент, понякога с гърцизми и турцизми, „неясни за читателя думи и изрази” (напр. образ с юрнек, обаче с алла) [Иванова Д. 2010: 196–197]. Но П. Сапунов, както и Софроний Врачански, К. Пейчинович, Й. Кърчовски, П. Берон, А. Кипиловски не
ограничава до крайност присъствието на чужда лексика. Напротив, дори използва и
други чужди думи – от „латински, сръбски, руски, които се чувства задължен да поясни” [Пак там]. Изводът на Д. Иванова е, че „Ограничаването до минимум на турцизмите и на разговорните гърцизми показва, че Петър Сапунов смята тази лексика за непредставителна и я използва предимно с поясняваща функция” [Пак там, с. 198].
Без да демонстрира отрицателно отношение към чуждия произход на някои думи в „Свещенно цветообрание” от 1825 г., авторът му Анастас Кипиловски обяснява в
увода: „Аз употребих виражение благопонятно и за да изяснявам вред разумат, пригудих приградени много турецки речи и простонародни, дето с тях нашиат народ обичествува да говори” (с. ХVІ). Интересното в случая е разбирането му за „виражение благопонятно” – изглежда то не включва непрестижната турска лексика, която обаче е обичайна в речника на българите от началото на ХІХ в. Членът на Филологическото общество в Брашов, както и сподвижниците му (Петър Берон, Васил Ненович) са наясно с
колоквиалния характер на ориенталската лексика. Тяхното разбиране за „другия” език,
езика на книжнината, не включва това ниско престижно езиково средство, тъй като не
съответства на езиковия идеал, т.е. на традицията, и най-важното – защото накърнява
една важна функция на този „друг” език: репрезентативната. Не е логично една нация
да се представя от език, чиято лексика има произход, противоречащ на представата за
национално, т.е. домашно, свое. Без да са изричани формулировки от подобен характер,
без декларативност, самата практика на тези възрожденски книжовници е проява на
оформящата се езикова доктрина: обединението по етничен признак, каквото е по същество нацията, изисква подобаващ език, който да го представя, да бъде негов символ и
да го разграничава от другите, т.е. български. Така осъзнаването на небългарското в
изграждащия се книжовен език на първо време е провидяно в чуждата лексика, и то не
коя да е, а именно лексиката на онзи, който възпрепятства това обединение – колонизатора.
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ПУРИСТИЧНАТА ИДЕЯ ПРЕЗ 30-ТЕ – 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК
Гладът на възрожденските българи за светска образованост намира израз през
първите десетилетия на ХІХ в. в интереса към гръцките и елино-българските училища.
Той обаче води до диглосията домашен некнижовен език ~ чужд книжовен език, която
става опасна и с това, че част от възпитаниците им започват да разглеждат родния си
език като нещо непълноценно и непрестижно, като пригòден за общуване само в неофициалната битова среда, а възприемат чуждия език като по-съвършен и престижен. За
българската книжовност това има опасни последици. Една от повърхнинните е диграфията: азбуката, която остава в паметта, е гръцка и това е пагубно, дори да се предположи, че става дума за отделни случаи85. Много по-тежки са случаите на езикова и национална колаборация.
През 30-те години на ХІХ в. този глад започва да се засища с образованост на
български език, получена в български светски училища. Ала именно образованието,
придобито в гръцките и елино-българските училища, става активен двигател за създаване на българска литература и книжовен език от нов тип. Известен факт е, че голяма
част от поколението възрожденци от първата половина на ХІХ в. – Петър Берон, Анастас Кипиловски, Васил Ненович, Неофит Бозвели, Емануил Васкидович, Неофит Рилски, Константин Фотинов, Иларион Макариополски, Райно Попович, Васил Априлов,
Сава Доброплодни, Иван Добровски, Гаврил Кръстевич, Ботьо Петков и мнозина още –
са се образовали в гръцки училища. За това време се мисли като за един съвсем закономерен елинофилски период на българското самоосъзнаване, който спомага за културното ни развитие, след това заменен от също толкова закономерен за прогреса ни
елинофобски период. Провокирането на ревност към езика на собствения етнос в чужди културно-езикови условия (впрочем характерен и за други европейски народи) е
неведнъж изтъквано в научната литература. Въпросът, който възниква тук, обаче е дали
и доколко българският пуризъм е насочен срещу гръцката лексика в този наситен с креативност на мнения относно характера на новобългарския книжовен език период, който
е насочен срещу гръцката асимилаторска политика, респ. срещу употребата (а не знаенето) на гръцкия език в културното пространство. В по-широк план въпросът се отнася
до мишените на българските книжовници: гръцкия език и/или гръцката лексика, турския език и/или турската лексика. Тази страна от националноезиковата доктрина е поскоро външноезикова, насочена навън, към други езици и техните езикови средства.
В същото време, тясно преплетени с тази външноезикова страна на пуризма,
мненията относно характера на интервенцията в изграждането на новобългарския книжовен език – създаването на норми, тяхното описване, предписване (сиреч кодифицирането им в общобългарска граматика) и утвърждаване поставят проблема за избора на
принцип. Т.нар. направления (школи, партии)86 от този период са опитите да се намерят
85

Любопитна в това отношение е историята, която описва Ю. Венелин в книгата си ”О зародише
новой болгарской литературы” (1838). В един силистренски дюкян той вижда 13-годишно момче, което
пише бележка. „Като погледнах към нея, стори ми се, че пише на гръцки… Попитах го дали е грък. „Аз
съм българин, болярец” – беше отговорът. „А къде си се учил по гръцки?” – „Аз не знам гречско” – отговори. Възразих: „Нали пишеш по гръцки?”. Той цъкна с език… и каза: „Това не е гречски, това е български”. Аз взех несвършеното писмо и прочетох 11 славянски думи, писани с гръцко скорописно писмо…
Оказа се, че е учило в Сливенското училище” [Венелин 1942: 75].
86
В настоящата работа терминът направление се използва при означаване на т.нар. Славянобългарска, Новобългарска и Черковнославянска школи. Терминът школа, приет в редица трудове по история
на новобългарския книжовен език, поражда асоциации с организиран (а понякога и институциализиран)
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основания за кодификацията и утвърждаването на езиковите средства в традиционния,
класическия нефункционален, но престижен език, и/или във функционалния, но твърде
разнолик узус, на който липсва авторитет. Намирането на тези основания по своята
същност представлява вътрешноезиковата страна на българския пуризъм през 30-те и
40-те години на ХІХ в. До голяма степен тя се проявява в основния спор, който през
указаните десетилетия „се е водил за принципите на изграждане на книжовния език: от
едната страна са стояли пуристичните принципи за съхранение на досегашния книжовен език, използван от литературната традиция, в него са се търсели историческите и
естетическите ценности (напр. съхранението на падежите и отричането на членовете и
юсовете, т.е. на вокала [ъ] – този „квас фарисейски”, както го определя в предговора на
второто издание на граматиката си Христаки Павлович), от друга страна, силно се е
прилагало влиянието на узуса (некнижовния говорим вариант), който модифицира избора на средствата всъщност на функционалния принцип (напр. установяването на
членната форма). В изграждането на книжовния български език, както и в чешкия, тогава са се срещали два основни принципа на езикова интервенция: основани на пуристични изходни позиции и на функционален подход” [Гладкова 1998: 124]. Натрупаното
научно познание по темата обаче показва, че противопоставянето на тези два принципа,
които не са така антагонистични, както повърхностното им тълкуване показва, е не само ненужно, но и погрешно. „Всъщност те се носят едновременно от всеки радетел за
книжовен език, само от време на време избухват спорове за единични, даже маргинални
(по правило пуристични) намеси, които стават на фона на общо взето спокойно протичащите функционални промени, предизвикани от натиска на узуса,… под пряпореца на
прокламираните пуристични критерии „пуристите” са могли да прокарват и съвсем
функционални промени… Книжовният език е реалност благодарение на това, че процесът на стандартизация в него протича точно така, всъщност паралелно с теоретичните
(и често страстни) спорове накрая се конституира като език, много близък на живите
диалекти и на субстандартните формации” [Пак там].
Обикновено пуристичната линия, е по-видима при архаистите (Черковнославянското направление). На практика обаче те по-скоро говорят за своите позиции, отколкото ги прилагат. От друга страна, новаторите (Новобългарското направление) не успяват и теоретично, и практически да се откъснат докрай от традицията. Не е случайно, че
тъкмо те, чието мнение за структурната основа на новобългарския книжовен език в
крайна сметка надделява, стават кодификаторите на най-традиционния правопис посетне, през 50-те години на ХІХ в. (Пловдивския езиково-правописен модел). Не е случайно и че дълго време в българската филологическа литература за Славянобългарското направление се говори като за компромисен – всъщност и трите направления са компромисни по отношение на двата принципа, различни са само формата и степента на
кръг от съмишленици, които освен общи теоретични възгледи, доктрини, програма и текстове, с които я
претворяват, извършват и дейност, свързана с обучение на последователи. Доколкото някои от тези реквизити на понятието школа отсъстват или са слабо и кратковременно представени в дейността им, смятам, че терминът направление е по-подходящ. Терминът се употребява от Г. К. Венедиктов, който говори
за две направления: демократично и архаизаторско [Венедиктов 1990; Вълчев 1995: 114–115; 124]; по
аналогичен начин се тълкува въпросът за характера на българския книжовен език през 30-те–40-те г. на
ХIХ в. и от Д. Иванова, която обаче интерпретира освен тези две направления и „славянобългарската
линия в езиковото строителство”, намерила израз в граматиката на Неофит Рилски [Иванова 2012: 143–
180].
По същата логика смятам, че за опитите за кодификация през 50-те – 70-те години – неуспели да
станат общобългарски, просъществували не повече от едно десетилетие, а в отделни случаи и по-кратко,
приложени повече или по-малко локално – е по-подходящо да се използва терминът модел (Пловдивски,
Шуменски, Търновски, на Л. Каравелов, Н. Първанов, М. Дринов или Й. Ковачев) вместо термините
школа, книжовен кръг – още повече, че е трудно да се установи доколко те са разпространени и дали
кодифицирането (на част от тях) с граматика е достатъчно основание да се говори за школа.
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компромиса. Архаистите радеят за класическия черковнославянски език, но се оказват
безпомощни в прилагането му; новаторите революционно поставят новобългарското
граматическо градиво за основа, но продължават да описват падежи и – най-вече – да
употребяват класическия лексикален състав и като кодификация, и като практика. Умереността между двете степени – по време появила се първа в граматиката на Неофит
Рилски от 1835 г. – е наречена компромисна, макар че обектите на компромиса, граматиките на Иван Богоров от 1844 г. и второто издание на Христаки Павлович от 1845 г.,
се появяват по-късно. Принципите и на едните, и на другите, и на третите прозират в
обяснения за езика на произведения от периода (т.нар. метатекстове 87), споделени са
под различна форма като езикова критика в писма и периодични издания, илюстрирани
са в речничета, приложени към граматики или самостоятелно издадени, виждат се от
конкретни замени в текстовете.
***
Първата граматика, която се появява през 30-те г., е третата част на „Славеноболгарское детоводство за малките деца…”, озаглавена „Руководство на славеноболгарская граматика” и издадена в Крагуевац (1835) от о. Неофит Хилендарски Бозвели
и Емануил Васкидович88. В нейния увод са налице две от формите на пуризма в този
период – патриотичната прослава и защита на (славяно)българския език, противопоставен на гръцкия като неоспорима алтернатива за българите (1), и конкретните пуристични замествания (2). От една страна, припомняйки делото на преславните „славеноболгарски праотци”, Неофит умолява „всякаго славенскаго списателя же и учителя на славеноболгарскаго народа, колкото е возможно да не отбягва от своематернаго язика, но
смелно да ся хвале как има една пребогата и предобродаровителна майка, която с разгърната пазва щедро преграща, и сладкозахарно целува и от преизобилното си пребогато и неизчерпаемо сокровище усердно подарява чадата си” [Неофит Бозвели, Васкидович 1835: ХІ–ХІІ]. От друга страна, о. Неофит призовава българите „да отхвърлят
странноприемни89, труко-влахо-гречески речи и да ся украсят и преиспещрят с свойственно приличните, както и другите европейски и искуснонаказанни 90 народи управляват и украшават техните язици” [Пак там, с. ХІІ]. Видно е от написаното, че целта на
пуристичните замени, към които призовават авторите, са лексикални средства с турски,
румънски и гръцки произход. Авторът прибягва много рядко към употребата им, като
се осланя предимно на черковнославянския речник, на домашната славянска лексика, а
нерядко прибягва и до създаването на неологизми [История 1989: 117].
Не отстъпвайки от позицията си и с типичния си публицистичен патос, Неофит
Бозвели призовава младите българи в излезлите едно десетилетие по-късно диалози в
„Мати Болгария” (1846): „украсете и вообразете и славеноматерният си язик в совершенство подновете (курсив мой, Н.Н.)” [Неофит Бозвели 1968: 180]. Подканата към
българите да реставрират езика си – форма на пуризма (3), подхваната от Паисий и
87

Във връзка с метатекстовете като източник съставителите на христоматията „За български род и
език. Възрожденските книжовници за българския книжовен език” отбелязват: „В предговорите и множеството статии… са изложени интересни мнения, от които е видно, че изграждането на българския
книжовен език се съпътства от широко движение за очистването на езика от турцизмите и гърцизмите,
навлезли в него и изместили от употреба наши народни думи. Борбата за чистота на книжовния език е
част от идеологията на възрожденските книжовници, които разглеждат езика като основно средство за
национално осъзнаване и обединяване” [Книжовници 2007: 16].
88
Макар и първа по хронология, тази граматика (излязла месеци преди граматиката на Нефит Рилски през 1835 г.) има компилативен характер, което прави оригиналната „Болгарска граматика, сега перво сочинена…” от Неофит Рилски първата граматика на новобългарския книжовен език.
89
Странноприемни – ’чуждестранни’.
90
Искуснонаказанни (от наказание ’възпитание’, арх.) – ’висококултурни’; вж. също напр. у Р. Попович („Христоития…”) „наказание (тербие)”.
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последователите му и съпътстваща неотменно другите две, – продължава да е актуална
и през 40-те години. Не трябва да се забравя, че всъщност тази линия продължава докъм 70-те години, когато най-после българите получават църковна самостоятелност, а с
това и правото да назначават български свещенослужители, проповядващи на български език.
Патосът на Неофит Рилски в предговора към първата новобългарска граматика
– „Болгарска граматика, сега перво сочинена” (1835) – е малко по-различен. В него целта на пуристичните усилия са конкретни единици – това е турската и гръцката лексика.
Тя е маркирана по три начина: с теоретични разсъждения, чрез лексиката на самия
текст и в нарочен притекстов речник в края на граматиката. Почти в началото на предговора, онасловен „Филологическо предуведомление”, Неофит пише: „Аз мислим, ако
да не грешим, защо Българский язик ако би се очистил от чуждоезичните речи (а речено от Греческите и Турските), които са се вкрали в него неощутително заради спребиванието и смешението с тия два народи… И ако би било возможно да се собере во едино сичкио, не би имал тогава потреба от никаква иноязична реч (освен мало некои, които са ги совсем изгубили Болгарете, или и немат ги никакви, и употребяват ги или по
турски или по Гречески, които и изложих на крайат на граматиката, да ги гледа секой).
Защо ако една реч се говори на едно място по Турски, или по Гречески (или и по други
некой язик, което е совсем мало), на друго място нахождаш тая истата реч да се говори
чисто Болгарски” [Неофит Рилски 1835а/1984: 4–5]. Следва дълъг коментар на думи,
които в една говорна област са турски (по-рядко гръцки), а други – домашни. Именно
тази теоретична формулировка дава основание на руския българист Г. К. Венедиктов да
приеме, че Неофит Рилски е първият автор на идеята за очистване на българския език
от чужди думи като задача на създателите на новия книжовен език [Венедиктов 2005:
45]. От написаното от Неофит стават ясни две неща: първо, турските и гръцките думи,
които имат домашни синоними в някои говорни области, ще бъдат отстранени, когато
се събере българският език „во едино сичкио”; за другите трябва да се намерят заместници и Неофит ги предлага в края на граматиката, за да ги видят ползвателите ѝ. И тогава в българския език няма да има никаква „иноязична реч (освен мало некои…) [Неофит Рилски 1835а/1984: 14]”.
Изразът в скоби идва да подчертае, че Неофит Рилски разсъждава напълно реалистично. Той си дава сметка за примерите на Балканите (румънския и сръбския език),
които показват, че чуждата лексика не е попречила за култивирането на езика. Без оглед на произхода и пъстротата на лексиката, власите съставят граматика и с това заявяват присъствие в европейската култура. „Нихнио язик – пише авторът на първата новобългарска граматика – макар и да се состои от болшая част от иноязични речи, а особно
от славенски, гречески, болгарски, руски и латински и от други некои, каквото може да
види всекий от следующите речи… Но со все това не мариха за чуждестранните речи,
но усвоиха ги и исправиха язикат си с граматика… може да се нарече на сегашното
време и той един от самостоятелните и исправени язици” [с. 12]. Амбициран от техния
пример, Неофит настоява по-нататък: „И когато власите сос чуждо вещество (тоест со
странни91 речи) приведоха до тоя степен язикат си в мало време, колми паче ми можеме
да го приведеме в по-добро совершенство, щото немаме толкова нужда от чуждеязичните речи, колкото власите; но и да останат некои чужестранни речи по настоящем в
язикът ни, от които не можеме совсем да отбегнеме, това не ни прави големо препятствие на исправлението на язикат ни, защото видиме и сербите и до днешен ден да употребляват още некои турски речи” [с. 13–14].

91

Странни – ’чуждестранни’.
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И все пак Неофит смята, че ако е възможно, българския речник може да се усъвършенства в посока към изчистването от онези думи, които създават впечатлението, че
езикът е „прост” и „испорчен”. В съзвучие със схващанията си за чистотата на българския език Неофит Рилски прилага в края на граматиката си (от 204 до 211 с.) азбучен
списък от 220 думи. Той е онасловен „Речи турски и неколко гречески, които са во
употребление на сегашното време в сичката Болгария, истолкувани по возможности с
равнознаменователни славенски или российски” – „да ги гледа секой”, както обръща
внимание в предуведомлението. Срещу всяка чужда дума книжовникът е записал домашна или „российска”. Целта на автора е ясна – еквивалентът трябва да се знае и използва от всеки ползвател на граматиката: както от учителите, които ще преподават по
нея, така и от учениците. Анализът на думите, направен от В. Кювлиева-Мишайкова,
показва, че сътворяването на неологизми е чуждо на Неофит (предполага се само за
няколко думи, които не влизат в речника на съвременния език); повечето еквиваленти
на турските и гръцките думи са черковнославянски, домашни или руски, като последните „недвусмислено говорят за познанията на автора по руски и за използването на
руски речници” [Кювлиева-Мишайкова 1997: 219]. Може да се предположи, че реславянизацията на българския език през ХIХ в.92 има най-ранните си прояви именно чрез
въвеждането на лексикални черковнославянизми и русизми в приложения речник към
„Болгарска граматика, сега перво сочинена”.
Липсата на неологизми може да намери обяснение в обстоятелство, че при оценката на езикови факти, продукт на естествената еволюция, повечето от българските
книжовници им приписват качеството разваленост. Неофит не прави изключение, напротив – често коментира езиковата развала като дошла не от чуждите езици, а от говоримата реч на необразования народ, комуто езиковата класика (припозната като домашна във високопрестижни черковнославянски текстове) не е достъпна 93. Следователно причината за тази развала е забравата на изконната лексика и на липсата на грижа
за онзи език, на който традиционно се пише. И естественото компенсаторно действие е
на мястото на средствата от говоримата реч (турските и гръцките думи от битовата
сфера) да бъдат възвърнати вече съществуващите славянски, които ще повишат основно качество на новобългарския език – неговата чистота. В този случай неологизмите са
напълно излишни, още повече, че създаването и възприемането им в аналитичния българския език е затруднено по чисто структурни причини. Типологичните характеристики на аналитичните езици, какъвто е българският, не предполагат активна компенсация
на лексикалния дефицит по лексико-морфологичен начин, т.е. със словопроизводство
чрез деривация и композиция. „Аналитичните езици по-често прибягват към конверсии, преосмисляния, синтактични образувания” [Общо езикознание 1983: 397].
В речничето прави впечатление, че броят на гръцката лексика, която съчинителят намира за неуместна, е доста по-малък в сравнение с броя на турската – само 19, и
че гръцките думи са от битово-разговорната сфера, а терминологична лексика с гръколатински произход не е посочена. То завършва с кратък коментар, в който авторът напомня, че още в увода е посочил на с. 6 и 7 и други турски и гръцки „речи”, но понеже
се употребяват само на някои места и понеже на други места за тях българският език
има изконно домашни съответници, то за тях липсва „потреба” да се включват в речни92

За реславянизацията на българския език през ХIХ в. вж. по-подр. Виденов [1982: 14].
Мнението, че книжовният език е в окаяно състояние, е засвидетелствано в езиковите ситуации
на много европейски езици. Напр. немският филолог от ХVІІ в. Ю. Г. Шотелиус/Скотелиус споделя с
много от своите съвременници, че съществуващите езици (съвременните нему, бел. моя) са повредени
форми на първоначално перфектни езици, а щетите, нанесени върху тях, идват от ежедневната им употреба от необразованите маси [Ланге 2005: 64].
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ка. Явно авторът предполага, че процесът им на отпадане ще стане по естествен път и
„зато се не изложиха тука на редът сичките” [Неофит Рилски 1835а/1984: 211].
Създаването на този малък речник, първи по рода си както от чисто лексикографска страна, така и с оглед на обстоятелството, че по същество е пуристичен речник,
се оценява високо от лексиколозите. Построяването му по основни лексикографски
принципи го „прави повече от обикновен списък от думи, приложен към отделна книга”. Освен че той е „първият отпечатан български речников текст, който дава насока за
славянизация на лексиката на книжовния ни език”, той подпомага „продължителния
процес на постепенно елиминиране от писмената и устната практика на интелигенцията
на турцизми,… които по времето на Неофит са били общоупотребими в разговорната
практика” [Кювлиева-Мишайкова 1997: 219–220]. Тук обаче има още нещо интересно:
Неофитовият пуризъм е насочен предимно към турската лексика, към битоворазговорната гръцка, но не и към руската. Напротив, за него руският език е източник от
първа величина за процесите на славянизация на българския речник. В този смисъл
може да се приеме, че началото на влияние на руския език започва още в средата на 30те години на ХІХ в. Така например в увода към своето „Краткое и ясное изложение…
на греческия язик”, излязло в Белград през същата година (1835), Неофит пояснява
епистими в скоби с науки, а идеи с понятия [Неофит Рилски 1935б: V] – все руски заместници на гръцките термини. А на следващата страница обяснява избора си така:
„Доде да се преклони и нашето жестоко щастие, да можеме да имаме благи надежди да
получиме на нашият матерний язик сичките науки, което добро можеме да ожидаеме по
моему мнению, токмо от росийския язик, и от любочестието и прилежаниета на нашите
единоплеменни учени…” [Пак там, с. VІ].
Липсата на крайна негативна оценка към чуждоезиковото вещество в езика е коментирано от мнозина изследвачи на делото на Неофит Рилски. То е обобщено по
следния начин: „Книжовници от ранга на Неофит Рилски осъзнават, че крайният пуризъм е невъзможен при книжовноезиковото усъвършенстване и че няма език, който да се
е отърсил напълно от чуждиците” [Иванова Ц. 2001: 27]. Към това може да се прибави
и бележката, че пуризмът на Неофит Рилски е избирателен: основният патос е в изтласкването на битовата турска лексика, за която българският език има домашни еквиваленти; следва гръцката лексика, в която е провидяно небезопасното гръцко присъствие,
а към руските заместници на изгонените думи няма негативизъм, напротив – руският
език е оценен като положителен, тъй като той също е славянски не само етнично, но и
като формация, черпила столетия от общия черковнославянски.
През следващата година по подобен начин – с притекстов речник – реагира на
чуждите думи и Анастас Кипиловски. В увода на своя превод на историческото съчинение на руския професор Иван Кайданов „Кратко начертание на всеобщата история”
(1836) той пояснява: „Язик употребих такъвзи, каквото да сочи кам обработяни на язикат ни, зато и приех много речи от пребогатата майка на нашат язик, славенският язик,
който в крайат на историата в лексикон расположих и ги открих сас простолюдни и
турски речи, за да та улесня да можиш совершенно да разумейш сичко, щото читеш…”
[Кипиловски 1836: Ĩ, ЕĨ]. В текста авторът често пояснява абстрактна и книжовна лексика с турски думи в скоби: примери (йорнеци), управлението (забитлъкат), кондика
(кютук), основни (темелни), провинциите (казите), посредничеството (риджалъкат),
правителството (довлетството), владетелят (забитинат), желание (ищах) и мн.др.
В същото време текстът изобилства с лексика от гръко-латински произход; нищожна
част от нея пояснява в скоби домашни думи, чиято семантика е разширена от автора:
работи (интереси), увардение (сигуранция) и др. Вътретекстовите пуристични замествания Кипиловски обобщава на 23 страници [с. 185–207] в „Речник или лексикон на
славенски думи, които треба да ся присвоят в нашат язик, а ги откривам и сас турски, за
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да улесня прочитателят да прочита полноразумно, щото чите, и да ги запомни, та да ги
употреблява и в говорат си, за да ся очисти язикат ни от чужди речи (курсив мой,
Н.Н.)” [с. ЕĨ]. Речникът съдържа 470 лексикални единици, чиито еквиваленти са взети
от черковнославянския и руския език. В лингвистичната литература преобладава становището, че това не е речник с пуристична насоченост, а речник, подпомагащ обогатяването на лексиката на българския книжовен език [Кювлиева-Мишайкова 1997: 226].
Въпреки това не може да не се забележи, че целта както на речничето, така и на заместванията, пояснени в скоби с турска лексика, е именно очистването на езика „от чужди
речи”, както сам авторът настоява.
През 1837 г. в Будим94 излиза преводът на една книга, написана първоначално на
латински, после преведена на „простогречески”, след това на „елински любомудрий
диалект”, а от елински – на „нашиат славеноболгарский язик”. Това е „Христоития или
благонравие”, чийто черковнославянски превод Райно Попович „из Жеравна” намира
във „Филипуполската книгохранителница” и вземайки предвид и първообраза, т.е.
гръцкия, превежда черковнославянския текст на език, който според автора е възможно
най-прост. В обръщение „Камто любезните прочитатели”95 Р. Попович пише:
„…положих голямо внимание, за да бъде просто колкото е возможно,… но дето не можих да намеря никак проста реч, употребих славенска, за да го не изрека совсем хориатски96… А негде си (макар и да са твърде редко) употребих и турски речи и ми са сяка,
чи не е нещо твърде беспътно или грешно, ако в такива внешни97 книжки употребим по
нужди и някоя турска реч, но обикновена, и която врет сички употребляват, сиреч: и
церковники, и белци98, учени и неучени” [Попович 1837: 12–13]. Макар и да е посочван
като застъпник на Славянобългарския модел, не може да не направи впечатление, че Р.
Попович се старае да превежда така, че „да го изрече сладостно и каквото го иска
свойствено и естествено отеческият наш язик или каквото ще го изрече един болгарин,
догде не го е видял написано” [Пак там, с. 13]. Следователно на преден план изпъква
намерението му за комуникативност и целесъобразност99 пред идеите за езикова чистота на всяка цена, които биха лишили текста от естетическа наслада и точност и които
биха се оказали безплодни. Възможността да няма чужди слова той вижда само в Евангелието и Апостола. Позицията на Р. Попович относно разбираемостта, т.е. комуникативността на текста, предполага застъпване в по-висока степен на говоримите езикови
средства и една по-пъстра по отношение на произхода лексика.
За компилация от комуникативност и стремеж към реставрация на идеала свидетелстват думите на Васил Априлов в едно негово писмо до Неофит Рилски от
30.06.1838 г. Излагайки становището си относно качествата на създаващия се новобългарски книжовен език, който „се е изменил, но не е претърпял това, що претърпяха
гръцкият и латинският език”, в точка четвърта Априлов пише: „4. Да се изчисти езикът
от всички чужди думи. Да се внесат от стария език и да се приемат само такива чужди
думи, които липсват в стария език. Не вреди, че простият народ ще ги употребя и ще ги
изопачава. Това става във всичките езици на цивилизованите народи. За да се изпълни
тая цел, необходимо е да се състави най-напред един речник само на българския език,
както е оня на Руската академия. Един такъв речник ще бъде основа на езика” [Априлов
1968: 277-278].
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Буда, днешната западна част на Будапеща.
Обръщението има обем от 105 с.
96
Разговорно.
97
Внешни – вер. преводни.
98
Белци – нецърковни, цивилни лица.
99
За изискването за комуникативност и целесъобразност при формирането на нормите на книжовните езици вж. по-подробно К. С. Горбачевич [1978: 46–47], а при формирането на нормите на новобългарския книжовен език Н. Николова [1997: 44].
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Верен на позицията си, Априлов критикува без оглед на личните си симпатии
българските книжовници, които, употребявайки чужда лексика, изневеряват на патриотичния си дълг. В „Денница на новобългарското образование” (1841) той констатира:
„Истина е, че в днешния народен български език са се вкоренили много турски думи.
Бидейки под турско владичество, българите били принудени да възприемат много турски думи, още повече че те не са имали народни училища, където чрез учението можело да се запази чистотата на родния език. Същото е станало и с народния гръцки език, в
който често прозвучават турски думи, промъкнали се незабелязано в него в течение на
робството [Априлов 1968: 30]. Като сравнява двата превода на Евангелието, обнадежден заключава, че „Трудът на йеромонаха Неофит… има преимуществото пред превода
на г. Сапунов. Но тъй като целта на американското дружество е църковните книги да
бъдат разбираеми за простия българин, отец Неофит е бил принуден да употребява турски думи, които вече са влезли в употреба от народа. Но според мене той щеше да направи по-добре, ако беше употребил истински български думи; а за да ги разбере лесно
простият народ, в скоби можеше да ги обясни с турски. Това щеше да подтикне българите да научат своите собствени думи, които с течение на времето трябва да влязат в
обща употреба” [Пак там, с. 39].
За преводача на „Христоития” Р. Попович пък В. Априлов пише: „Преводачът е
добър елинист и затова е естествено, че преводът му гъмжи от гърцизми. Тъй като смята гръцките думи за украшение на българския език, той при най-дребните случаи в своята книга употребява гръцки думи, които лесно е могъл да замени със старобългарски.
А за по-голямо удобство той е могъл да постави в скоби съответните гръцки и турски
думи. Това го е въвело в непростими грешки по отношение на българската народност…
Гъркоманство! Чисто гъркоманство! За народността обаче то е вредно, защото е в състояние да остави българите вечно да дремят под умственото иго на новогръцката писменост” [Пак там, с. 46–47].
Интерес представлява отзивът му за „Първичка българска граматика” (1844) на
И. Богоров в „Мисли за сегашното българско учение” (1847), за която Априлов има
много високо мнение. Все пак обаче реагира на нововъведените граматически термини
в нея. Той е убеден в успеха ѝ, „ако той (И. Богоров, бел. моя) не измисляше… нови
имена като „прилог, местоиме, свъзка, сегашно, капка, питка, бележка и пр.” и „ако наконец, като същий българин наречеше граматиката си „Писменица” и пр., граматиката
му щеше да ся нарече по-добра” [Пак там, с. 207]. На същата страница Априлов изразява твърдо убеждението си относно „… говорният язик, когот требува да очистим и от
чужди слова, защото имами наши – или ново, или старобългарски”, а на следващата
дава съвет как да се научат българските заместници на чуждите слова – като се напишат на дъската от учителите и ден след ден да се изучават [с. 208].
Употребата на чуждоезична лексика в български преводни и оригинални текстове е коментирано и от чуждестранни учени. Например руският проф. А. М. Соловьов,
който е автор на студия за българите в сп. „Москвитянин”, бр. 5 от 1842, забелязва, че
Неофит Рилски в превода си на Евангелието е употребил „чужди думи за означаване на
предмети, за които съществуват думи и в българския език”, например хоратуват вместо говорят, гемия вместо кораб и пр. Априлов се присъединява към критиката и в „Допълнение към книгата „Денница на новобългарското образование” през следващата
1842 г. напомня, че „Още при появата на Неофитовия превод ние му писахме – защо е
употребил много турски и гръцки думи в своя превод?” [с. 168]. След това Априлов
повтаря съвета си на мястото на „влезлите в употреба на народа чужди думи” да се
употребяват „истински славянски думи, чиито значения да се обясняват в скоби с турски”. Впрочем същият съвет може да се прочете и в Априловото съчинение „Български-
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те книжници или на кое славянско племе собствено принадлежи Кириловската азбука?”, в което се въвежда под линия [Априлов 1968: 226].
В същото време обаче В. Априлов, намиращ се в рускоезична среда, използва в
писмения си език доста черковнославянски думи, образувани на руска почва. Това е
използвано от проф. А. М. Соловьов за критика, от която Априлов е силно засегнат и с
гняв отвръща в „Допълнение…”: „Но като са славянски тия думи, не са ли и български?
Нямат ли право и българите да се ползват от тях наравно с русите? … Впрочем Вие
правилно сте забелязали, че поради необработения още български език в своите съчинения и преводи писателите ни приемат думи и обрати от близките си съседи, например
господин Райно от гръцки, а Неофит в преводите си от руски – руски” [Пак там, с. 175].
Пуристичните усилия на българските книжовници от периода са видни от становищата на мнозина други автори от периода. Т.напр. Сава Илиевич (Радулов), който
превежда учебника на А. Гераки „Стихийная аритметика” (1843), обяснява в предговора, озаглавен „К читателем”: „В превода, колкото ми е било возможно, отбегвал сам от
чужди речи, затова сам понекаде употребил неудобовразумителни славянски, а някъде
и странни, но прияти от русите; като напр. пар (pair, чивт), сарафин оставих по турски,
защото и руската банкер (banquier) не е славянска реч… При това просим прощение от
словесните критици и учители, ако някъде от невежества употребих речи несогласни с
изражаемша от них разум: понеже нето лексика имах, нито таковаго вида списания, с
които да се советувам и да решим своите недоумения” [Илиевич 1843: 9–10]. В българската „лексика”100 от 40-те години липсва математическа терминология (както и за много други науки) и преводачът е наясно с това. Той се вижда принуден да употреби чужди думи въпреки езиковата платформа на цяло поколение езикослови – да отбягва
„чужди речи”. И за да не бъде намесата му в речника драстична, а премислена и щадяща, чуждите думи са или черковнославянизми и интернационализми, употребявани и в
руски, или намерени като модел на подражание в рускоезичната практика (Радулов
взема руския език и като образец за толериране на турска дума сарафин, доколкото в
руския се употребява също чужда дума). Неговият подход не е провокиран от демонстрация на русофилство: бившият ученик на К. Фотинов и уважаван учител от Панагюрище превежда за училищни нужди учебника от гръцки език, докато следва в известното богословско училище на о. Халки. В биографията му няма податки да е знаел до този
момент руски език [вж. Енциклопедия 1996: 618–620]. Маниерът му е показателен за
търсенията на любословите от двете десетилетия преди средата на ХIХ в., които намират коректива в черковнославянския език и в езика, който е черпил активно от него –
руския. Всъщност логиката на руското езиково влияние се илюстрира именно от подобни компенсаторни пуристични замествания на лексикални и граматични липси.
Понякога разискването може да бъде доста емоционално: „Пят слове не можем
произнести дондеже не смесим и иних чуждих. О! Колико срамоти нас ради, колико
тужби достойни есми!… Понеже кой народ пренебрегает и укаряет свой язик, пренебрегает и укаряет своего рода” [Предговори 1992: 108] – възкликва преводачът от френски Параскев Пиперов в предговора към „Приключения Телемаха, сина Одисееваго.
Сочинение Фенелона” (1845). За П. Пиперов черковнославянският е „матерний свой
язик”; „природний наш язик” и същевременно „сущий и наший общий славянский язик
зело богат, не имеющ нужди взаимствовати от иних чуждих язиков (курсив мой,
Н.Н.)” [Пак там, с. 111]. Твърдението на Дж. Томас [Томас 1991: 9–10, по Влашич 2012:
9–10 ], че пуризмът еволюира от отстраняването на чуждоезикови елементи в регулиране, култивиране и планиране на езика, т.е. в (пред)кодификация, или че той е решаващ фактор за формирането на нормата и кодификацията, се илюстрира доста точно с
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твърдения като Пиперовите, колкото и наивно да са изразени през 1845 г. Разбира се,
некомуникативността на образеца, в който няма нужда „взаимствовати от иних чуждих
язиков”, скоро се изоставя, за да се потърси другаде – в „най-чистите” български диалекти, както се препоръчва от Априлов, Богоров и други техни съвременници. Това
обаче потвърждава, че пуристичната доктрина вече е стабилна, независимо къде се търсят конкретните средства.
Някои автори, изпадайки в безсилието да употреби липсваща домашна дума,
стигат до положението да се извиняват на читателите си. Така постъпва напр. Сава
Доброплодни, който в увода на „Игиономия” (1846) обяснява: „И ако ся мачих да отбегна гдето можих и колкото можих чузди речи и идиотисми (свойства на всяк азик),
но пак са унуждих на някои си места да употребя и чузди речи, за да ся разбира разумът
по-добре и защото нямами таквия речи в язикът ни” [Пак там, с. 115]. Заместването на
турска лексика с домашна е несъмнена заслуга на С. Доброплодни, която довежда до
прочистване на речника на изграждащия се книжовен език и до интелектуализиране на
езика му [Вътов 1982]. Като оправдание звучи и обяснението на Найден Геров в „Извод от физика. Част пръва” (1849): „Въ физиката, както въ всякоя наука, има да са
употребляват особени няколко речи. Ми нямаме тях на наш язик, зачтото нямаме и сама науката; та голяма мъка видях, докле да намисля как да ги употребя. Някои от тия
речи зех от русский язик, зачтото ми са видя, че идат добре и на блъгарски, а много
измислих нови…” [Геров 1849: увод, без стр.].
Няма български книжовник от тези две десетилетия, който освен с нарочни изказвания, да не е показал с конкретни пуристични замествания предпочитанието си към
чист език. Т.напр. Христодул Сичан-Николов в „Болгарска аритметика” (1845) в обръщението към любезните читатели, се нарича с думата любослов, пояснена под линия
с филолог на гръцки и литератор на латински. В „Общое землеописание вкратце за
сичката земля” (1843) пък Константин Фотинов ще поясни на с. 6 знаци с нишани.
Като смята, че българският език е „испорчен” от „неучения”, от невежество (т.напр.
вокалът [ъ] смята за приет от езика на татарите) в статията „Мъчно е да познае человек
сам себе си”, публикуван в последните два броя на сп. „Любословие” (1845), той пламенно защитава българския характер на черковнославянския език, който има „това превосходство, което има на днешний ден болгарский народ в това церковно писание според прочии славянскии народи, защото ни един славянский народ не го има в живий
глас така, каквото болгарский...” [Фотинов 1943: 122]. А в бр. 2 от октомври 1844 г.
(година след това) К. Фотинов ще напише в статията „Извинение за неблагоприятност
описания” следното: „…за отбегнуване на чуждите речи ще употребявам тождезначителните, сиреч ако да не разумева читательо первата реч, от втората да познае, което не
е чинно и порядочно” [Книжовници 2007: 143]. ”Тождезначителните” думи са черковнославянски, пояснени с турски в скоби. Употребата на класическия език – независимо
от степента и избраното структурно равнище – следователно не само у него, но и у
всички други автори от Паисий до средата на ХІХ в. е пуризъм.
През същата година духовният водач на цариградските българи, страстният борец за самостоятелна Българска църква – Иларион Макариополски (тогава все още
Иларион Стоянов Еленчанин, инок в Хилендарския манастир101) превежда и издава
„Православное учение или сокращенно христианско богословие” (1844). В пространния
му увод, озаглавен „За употребеното правописание в преводат”, засяга произхода на
употребените от него думи в превода. „Всегдашното ми мнение било да употребя в слогат си речи вразумитени и чисти Български… Нинешнийат Български язик, понеже е
произникньл из общийат Славенски, по природнийат чин обърнах внимание към цер101
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ковнийат язик, вникнах, разглядах му състават, но не ми биде на сьрдци да си оставя
мнението и да стъпя в стъпките на ония списатели, които ся придьржат у церковнийат
язик… понеже ся обещавам да пиша по Български, тоест да мя разумяват Българите, а
не по Русски…” [Книжовници 2007: 150–151]. Вижда се, че проблемът с руския облик
на черковнославянската лексика вече започва да излиза на преден план, без обаче книжовниците от това десетилетие да се противопоставят на лексикалните русизми. Всъщност тази тема се поражда от диалога относно същността, присъствието и нормализирането на вокала [ъ] в българския книжовен език.
Също през 1844 г. излизат „Български буквар” на Георги Бусилин и „Първичка
българска граматика” на Иван Богоров, в които учебници този проблем ще намери решението си. В „Български буквар” (1844) младият Г. Бусилин споделя: „…изучавам
свойат язик в старобългарските ръкописни книги… с прискорбие видех големите недостатки, които в много места обезобразили язикат. Това нящо мя подсяти да сторя
Български буквар, съгласен с естественото наше произношение, основанное на древните ръкописи наших праотцов, а не каквото досега нашите деца учат ся да четат по руски
букваре102 и тем губят своето природно произносение в словата, писани по русскому из
речению” [Книжовници 2007: 156].
„Първичка българска граматика” (1844) на Иван Богоров е своеобразен паралел
на Буквара на Бусилин. За разлика от Г. Бусилин обаче, големият възрожденски филолог обосновава теоретично в пространния си увод употребата на вокала [ъ] и реставрира българското произношение на изконна лексика, покрита отчасти с патината на руската фонетика в черковнославянския език. Интересното тук е, че Богоров изобщо не
коментира произхода на лексиката – акцентът и в предговора на „Математическа география”, и във въведението на „Първичка българска граматика” е поставен върху фонетиката и възстановяването на българското произношение на лексиката, станала обща
чрез славянския си корен и черковнославянския език както за руския, така и за българския език. Липсва всякакъв коментар, посветен на чистотата на българския език или на
чуждото речниково градиво. Пуристичните му усилия са своеобразно продължение на
усилията на Неофит Рилски. Без да ги коментира теоретично, той помества в края на
граматиката си „Словарник”, обхващащ азбучно подредени 453 речникови единици и
няколко съчетания. Намерението му е обяснено в подзаглавието: „или няколко думи,
които на места говорят турски и гръцки, а пак на други места Български” [Богоров
1844/1986: 114]. Интерес буди неологизмът му – словарник, – обяснен от В. КювлиеваМишайкова. Употребата на думата реч като термин със значение ’изречение’ във въведението на граматиката ограничава Богоров да използва думата като производяща в
речник, затова от слово той образува словарник103 [Кювлиева-Мишайкова 1997: 220].
Мишена на пуристичните замествания е също турската и битово-разговорната гръцка
лексика, а „целта на „Словарника” е ясна: да се формира съзнателно отношение към
лексикалните изразни средства, да се препоръча селективно отношение към тях в полза
на думите от български произход, изместени в говорната практика в някои райони на
страната от турски и гръцки заемки” [Пак там]. Броят им обаче, сравнен с броя в Неофитовия речник, е двойно по-голям. В списъка на думите, предпочетени вместо турските, присъстват и някои думи със западноевропейски произход – деликат, кураж, перука, сигурна, сигуранция, което ясно посочва, че у И. Богоров липсва краен пуризъм и че
отхвърлянето на чуждите думи засяга предимно онези с ориенталски произход. Впечатлява синонимията на домашните еквиваленти, която илюстрира добро познаване на
българските диалекти. Новоизкованите думи са доста ограничени като количество.
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Може да се предположи защо това е така. В коментара си върху прочита на
„Болгарска аритметика” от Хр. Сичан-Николов (1845) – по същество рецензия на учебника, въпреки силно критичния си тон, Богоров изтъква: „Може някой си и да изчерпнува по някоя и друга дума от Словенский за сегашний язик, нъ нему е само тогава
простено, кога познае твърде добре Българский язик…”. Нещо повече, в статията „За
равнописанието на нашът язик”104, огорчен от липсата на общ правопис, Богоров ще
напише: „Ми, колкото сми честити с готови, истъкмени слова, още повече сми злочестни, че не знаем де кое да пишем…”. Готовите „истъкмени”слова, т.е. черковнославянската лексика, за него все още е домашна, българска – това, което го смущава в нея, е
руската ѝ фонетика и той предлага успешно решение за възстановяване на българския ѝ
облик. У него следователно все още липсва изостреното пуристично чувство, характерно за по-късните му години.
30-те и 40-те години на ХІХ век е период, в който черковнославянската лексика
е приемана без съмнение като етнично своя, народна, но позабравена. Когато в края му
книжовниците, които в съчиненията си се уповават на нея, биват подлагани на критика,
те реагират болезнено, тъй като смятат, че е засегнато не само честолюбието им на писатели, но и най-вече е засегнат патриотичният им дълг, сиреч националното им чувство. Срещу критиката на някои книжовници Емануил Васкидович протестира в „Наръчна книжка” (1847): „…обаче не мя е грижа. Защо тиа същии весма ревнители искат
совсем да избягнам от българското свойственно красноречие и да извадам като искусни
изобретатели един нов язик. Понеже едните ся валят в руските итиотисми, а другите в
сърбските и ся трудат да постават в българският язик като Есопова чавка. Това ми ся
струва как е неправилно, да оставами народното наречие и да гоними чуждото, тежкото
ни и горкото!… Гледами явно как ни имат за смях, защото оставъми нашето естественното наречие, чи гоним чуждото, като да е нашето недостаточно. Оставъми природното
и народното обикновение, което българите без граматика сохраниха и произношението,
и правописанието стародревно и ни е возможно да го остават, но имат за похваление
като праотеческо наследие. Прочее, о, благоразумни български просветители! Старайте
ся, ако сте българи… български да пишете” [Предговори 1992: 120]. В обръщение към
своите „Благоразумни читатели” на „Християнско поучение или сокращение на Священната история” (1847) същият споделя с възмущение: „… мъчно нещо е да седи человек против природата и да не удобрява онова, което ней ни е свойственно, и да ся
старае да исфърли своеродното название, и да ся труди да измисли с високоумието си
един язик нов славено, рускосръбски” [Книжовници 207: 180].
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ПУРИЗМЪТ ПРЕЗ 50-ТЕ – 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК
Годините след Кримската война (1853–1856 г.) са емблематични за Българското
възраждане. Наред с политическите, стопанските, църковните и идеологическите движения и с промените в социалната структура на обществото българската духовна култура се отличава с качествен подем. Като част от културата на българската нация книжовният език влиза във фазата на разгърнато формиране: основни проблеми, свързани
със структурната му основа, са решени, идва моментът за обмисляне на комплекс от
единни норми и кодификацията им; новата комуникативна ситуация изисква адекватни
лексикални и фразеологични средства. Поради многократно коментирани причини
(държавна несамостоятелност, вследствие на която не се финансира контролирана образователна мрежа и не се възпитава българска системно школувана интелигенция,
изостанали стопански отношения и др.) книжовноезиковите процеси се характеризират
с полицентричност105, довела до формиране на няколко нормативни модела през последните 20 години до Освобождението.
Логично би било следователно да се зададе въпросът дали и пуристичната доктрина, залегнала в основата на езиковата политика от периода, се характеризира с допълнителни признаци, за които би повлияло най-вече умножаването на периодичните
издания – вестници и списания, повечето от тях кратковременни, които стават трибуна
на общественото мнение. Същевременно идеята за чистота на езика би трябвало да постигне по-голяма зрелост и съзнателна целенасоченост.
Все по-интензивната езикова комуникация между различни групи в обществото,
нарасналите образователни и духовни нужди на узряващата българска нация и особено
натрупването и избистрянето на схващания относно устрояването на новобългарския
книжовен език мотивират специалистите стандартолози да назоват тези три десетилетия период на ускорено развитие. Самата пуристична доктрина, преживяваща също
ускорено развитие, се претворява в трите десетилетия чрез различни подтеми, които
оформят физиономията ѝ, поставят различни проблеми или дават решението им. Те се
пораждат, развиват и заглъхват постъпателно, придавайки им плътност. Това дава основания пуристичните прояви, като се следва класическият синхронен срез в диахронията, да се интерпретират по десетилетия на основата на първенствуващия хронологично-тематичен принцип.
През 30-те и 40-те г. книжовниците формулират мненията си по проблемите на
езиковата чистота в едно произведение, рядко в повече, и водеща проява са пуристичните им замествания или оценките за чужди пуристични замествания. Така дейността
по почистване на езика за всеки автор е представена компактно. Цялостната ситуация
през 50-те – 70-те г. обаче – разнообразяването на форумите за дискутиране и изказване
на мнения, увеличаването на броя на изказванията по пуристични въпроси, разширяването на научния кръгозор на книжовниците, както и нарастващата научна зрелост в
оценките им – обогатява формите за проява на пуризма им. Това предполага един тематично оформен ракурс на интерпретациите на пуристичната идея, при който за един и
същи автор се налага да се говори на повече места, а не компактно, както при предходните десетилетия.
***

105

За полицентричността при формирането на новобългарския книжовен език вж. подр. Вачкова [1994:
125–126; 1997: 15; 2005: 134–135; 2008: 298–300]

67

През последните три десетилетия преди Освобождението пуристичната идея
придобива все по-избистрен вид. Тя се проявява по няколко начина, като продължава
на по-високо равнище формите, чрез които се реализира още от втората половина на
ХVIII в. На първо място тя се вербализира: открито се поставя въпросът за езика на
официалната комуникация, като пространствата се разширяват. Може би най-важен в
този аспект от края на 40-те до началото на 60-те г. става въпросът за езика на българската църква като официална институция на българите в Османската империя. Въпросът
за езика на богослужението се развява като революционно знаме и става основа на исканията за църковна автономия. Така, поставеният още с Паисиевата история въпрос за
езика кулминира в претенцията за свой език в своя институция; тя е признак за една
вече ферментирала национална консолидация.
Стремежът към национално обединение се доказва от множество актове, един от
които е пълномощното от 1847 г., дадено на Александър Екзарх от българските еснафски организации в столицата (Цариград), до турското правителство. Идеята за консолидация е недвусмислено формулирана: „Съобщаваме ви, че чувстваме нужда и ние да
имаме, както и другите раи, едно свещено прибежище, дето да изпълняваме нашите
религиозни задължения и да възприемаме нашите християнски и раетски задължения
на нашия собствен език … Всичко това ни окуражи да решим всички единодушно да
помолим уважаемото правителство да ни се позволи и ние да притежаваме тука в столицата една църква за български език (навсякъде курсивът мой, Н. Н.)” [по Бонева 2002:
47]. Борбата за роден език в крайна сметка е борба за езикова автономия, което означава църковно-религиозна и духовно-културна автономия – подстъп към националната
независимост.
Идентифицирането на езиковата автономия с административната прозира съвсем
ясно в прошението на цариградските българи до султан Абдул Меджид през 1856 г. В
точка 2. от исканията си те пишат: „Да си избира българский народ един върховен
гражданский началник, родом българин, който да избира и да представлява на царя
достойни единородци българи за управители, за съдници и други потребни чиновници,
да съди и да укротява единородците си българи по законите на Високата порта, но на
българский език и без да им се меси никой, освен Високата порта през народоначалника
им”. В точка 9. продължават: „Ако ще се събира от българский народ по царска воля и
царска войска, да се начертаят особити български полкове, отделени от турските, на
които всичките началници да са българи и да действат службата си на българский език
и всяк полк да си има свещеника и църковните обряди” [Пак там, с. 66–67].
Първа крачка в решението на въпроса е султанският ферман от 1861 г., с който
се утвърждават отстъпките на Цариградската патриаршия по българския църковен въпрос. Той съдържа 15 точки, пет от които съдържат текстове, отнасящи се до българския
език: „1. … ще да се предпочитат и назначават … духовни лица от българско произхождение, които … знаят добре българский език; 5. В[ъв] всичките български училища
ще се предпочита изучението на български език и на неговата литература …; 10. В църквите на чисто българските митрополитски и епископски епархии църковните обреди
ще се извършват по български; 12. За да се образоват децата на находещите се в столицата православни българе и за да изучават собствений си език, ще се основе едно първоначално училище …; 13. Званичните църковни книжа … ще се пишат по гръцки и по
български [език]” [Пак там, с. 103–104]. Защитата на идеята за официализация на българския език, на първо време в църковната институция, всъщност е кумулирала трите
пътя на българското национално съзряване – православен, славянски, европейски [вж.
Йоцов 1992: 18] – и едновременно с това е техен формален израз. Именно в религиозната рамка на институцията църква въпросът за езика придобива първостепенна важ-
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ност и реализира така характерните за епохата си символни функции – диференциращата, интегриращата, репрезентативната [вж. подр. Гарвин 1993].
***
ПЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА ХIХ В. са наситени със свидетелства за осъзнаването на темата за домашно и чуждо в езика. Така например в предговора към своето „Детинско прибавление” от 1852 г. българският просветител Емануил Васкидович
споделя с гордост: „Ми гледами,… чи другите просвещени народи стремглава дират
чуждите старости и пазат своите си стародревни останки като безценни камани и имат
ги като богатодаровно праотеческо наследствие,… и чрез тия да придобият аритметический успех и напредак и да ся причислят, дай Боже, за мало време с другите европийци. Совсем, чадца, що ми сми недостаточни от рукописни болгарски книги освен
церковните, нито сми, слава Богу, сарбали от Российската каца, нито от Сербския подлив, само от живата граматика, която изопазил бедний болгарский народ по-више кумай от пят столетия:…” [Книжовници 2007: 181]. В ревността си да търси изконния
български език, който смята за пряк и достоверен наследник на старославянския език,
Е. Васкидович дава за пример езика на помаците, тъй като според него „помаците, които нито турски, нито сербски, нито руски, нито влашки и нито грецки знаят, са едно
твердо доказателство, чи Ѫ, Ѭ, Ь, Ъ, Ы в Болгарский язик са естествени и неизхвърлени букви106” [Книжовници 2007: 182]. Така, не изтъквайки директно отрицателна позиция към конкретни чуждоезикови единици (лексикални или граматически), Васкидович
търси достойнствата на българския език в неговата чистота. Впечатление прави влиянието на кои езици отхвърля авторът на учебника: езиците, с които българите са в пряк
контакт – сръбски, турски, гръцки и румънски, както и руския език, чието влияние след
средата на ХIХ в. започва да се усеща все по-силно. Метафорите „Российската каца” и
„Сербския подлив” пък издават едно пренебрежително и високомерно отношение към
двата славянски езика. Явно у него това е част от патриотичната тактика да се хулят
чужди езици с цел собственият да изпъкне като най-добър, най-чист, най-естествен
(„живата граматика”), изконен и превъзхождащ другите.
Идеята за подреждане в йерархия на визираните от Васкидович езици провокира
едно сравнение с отношението на чешките филолози от първата половина на ХIХ век
към някои чужди езици и с утилитарния им подход към формирането на чешкия книжовен език. Огромното разширяване на социалните възможности на чешкия език (което
разширяване в българската ситуация вече започва да се усеща през 50-те години) се
реализира по пътя на лексикалното му обогатяване, морфологичната му стабилизация и
въобще трансформацията на цялата езикова система с оглед на функционалното ѝ разслояване. Това става причина за особен вид логика, довел до т.нар. лингвоцентризъм:
развоят на науката става по-скоро средство за развитието на чешкия език. Така цялата
чешка култура още от началото на Възраждането е изграждана като филологическа, а
езикът се превръща в идеологичен въпрос. Интересно доказателство за това състояние е
йерархичното подреждане на отделните езици, при което езикът са третира от юнгмановата генерация филолози като репрезентант на известни стойности, а не като лингвистичен факт. Така на различни езици се поставя положителен или отрицателен знак,
като той се предопределя от признаци като „славянскост”, чистота, античност и класичност или от техните антиподи. Най-висока оценка получава, разбира се, чешкият
език и освен него към положителните езици се причисляват други славянски езици107,
поставени редом до класическите и санскрита. В групата на отрицателните езици попадат на първо място немският, унгарският (чиито носители според чехите са с „азиатс106
107

Възрожденските книжовници, говорейки за букви, имат предвид и звуковете, които означават.
Българският език се коментира като „отславянчен” и затова е с минусов знак.
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ки” произход), френският и английският, тъй като са „неславянски и нечисти” [Мацура
1983: 54–57].
При нарочното сравнение не може да не се направи паралел между схващанията
на Васкидович и на чешките филолози. Разбира се, отношението на Васкидович не е
развито в теория, то е споменато само в „Детинско прибавление”, но аналогията е видна. Поставяйки на първо място българския език като наследник на езика на църковните
книги, той отхвърля езиците на балканските съседи и на русите, без да се мотивира
подробно – дали защото една част от тях не са славянски, а други – защото са се отдалечили от старославянския език (нямат наследници на носовките и еровете като в езика
на помаците).
Информираността на българските книжовници относно българските диалекти е
различна. Спецификата на комуникациите, липсата на нарочна институция, която да
финансира и инициира проучването им, както и равнището на професионални компетенции водят до различни изводи. Водещ принцип за изискването един диалект или
група диалекти да станат база на книжовния език обаче е именно чистотата им. Т.напр.
Димитър Мутев в статията си „Всеобща българска грамматика”, поместена в сп. „Български книжици”108, предлага за диалектна основа на „общий за целий народ” български език да се приеме говорът на българите „от Видин до Варна и отсам Българските
подпланински места”, тъй като точно в него „ся ест увардил най-чисто Българский язик
без никоя чюжда размеса” [Книжовници 2007: 277].
Една от мишените на възрожденския пуризъм през 50-те г. са членните форми.
Темата за утвърждаването/отхвърлянето им в структурната тъкан на новобългарския
книжовен език е третирана в българската историческа стандартология главно във връзка с установяването на морфологичните норми и техните варианти [вж. напр. Първев
1975: 62–80; История 1989: 390–392 и пос. литература], както и във връзка с изследване
приноса в това отношение на отделни книжовници, чиято дейност е значима за формирането на новобългарските книжовноезикови норми. В този смисъл едва ли би могло да
се добавят нови щрихи по темата от гледна точка на фактологията. Различното в случая
е доколко въпросът е поставян в светлината на темата за свързването на граматическата
категория определеност и нейните формални изразители с чуждоезиково влияние и оттам – с темата за пуризма. Известно е например, че тази тема е била третирана именно
от гледна точка на езиковата чистота в историята на словенския книжовен език. Става
дума за предпоставените членни форми за определеност (ta) и неопределеност (еn), регистрирани още през ХVІ в. в словенската литература, интерпретирани и тогава, а и
днес като германизми. Съвременният словенски книжовен език не ги познава, което е в
резултат от целенасочените пуристични действия срещу тях в името на възвръщането
на изконното му състояние, в което определеността не е имала граматически израз. Паралелът, който се прави тук, не е произволен, тъй като в българския естествен език тези
форми се появяват стотици години преди Възраждането и са факт от устната езикова
комуникация на българите. Мястото им в писмената комуникация обаче е въпрос, който се решава не само от гледна точка на закономерния лингвистичен развой или прагматичния момент в интерпретацията им, от тяхната целесъобразност, не само от позициите на книжовниците – по-демократични или по-консервативни, но и от гледна точка
на подозренията за тяхната чуждост. От една страна, тя им е била вменявана като привнесена под въздействието на гръцкия език, който получава минусов знак у повечето
книжовници – наред с цялостното негативно оценено влияние върху образованието и
богослужението на българите [вж. по-подробно Николова 2004а: 75–149]. От друга
страна, определителните членове са били оценявани като варварски, присъщи на необ108
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разованите носители на езика, които не познават черковнославянските (разбирани като
изконни старобългарски) текстове. Така или иначе отхвърлянето им става и във връзка
с пуристичните настроения у възрожденските книжовници и доколкото то е част от
възгледите на архаистите, би трябвало именно те да бъдат подозирани в пуризъм.
През 1852 г. на страниците на „Цариградски вестник”, в бр. 80 и 81 109, се отпечатва изпратената от Одеса статия на възпитаника на Ришельовския лицей Николай
Палаузов, озаглавена „Няколко мисли заради българското правописание”. Той обвинява българските книжовници, че „весма мало внимание обръщат, за да го (езика, б.м.)
правилно очистат и улучшат” [Книжовници 2007: 239]. Противопоставяйки се на предложението за нов правопис на И. Добрович в сп. „Мирозрение”, Н. Палаузов посочва за
пример руския език, който е „и по-изящен, по-чист и по-богат от Българскиат, но никому не дохождало на мисл да изобретява ново правописание”. В края на статията си
емоционално призовава „да очистим язика от тия варваризм: мними и неуместни членове -атъ, -та, -то” [Пак там, с. 242–243]. Всъщност реакцията му, поставена на фона на
езиковите борби през втората четвърт на ХIХ в., е анахронизъм: въпросът с членните
форми практически вече е решен. Но изказването му е показателно за нещо друго – аргументите на Н. Палаузов за неуместността им са потърсени в скалата на етничното:
домашно~чуждо и изконно~варварско. Идеята за култивиране на българския език, като
се следва пример – руският език, почива най-вече на три негови качества, между които
е и неговата чистота.
Всеизвестно в историята на новобългарския книжовен език е, че възгледът за говоримата основа на новобългарския книжовен език, а следователно и за присъствието
на членните форми, е окончателно утвърден теоретично през същата година от друг
възпитаник на Ришельовския лицей – Найден Геров. Това е статията „Няколко мисли
за блъгарский език и образованието у блъгарити”, написана първоначално като реакция
към група българи, изложили възгледите си за предимствата на образованието на гръцки език на страниците на органа на гърцизма „Босфорски телеграф”110, а през 1852 г.
издадена и като самостоятелна брошура. Н. Геров признава, че в българския език се
използват „някои чюжди речи” – от гръцки, турски и не повече от пет от латински език;
„обаче това не е, зачтото нямаме на язика си тия речи – всичкити речи, что употребляваме от други язици, имаме си ги и Блъгарский, а употребляваме чюждестраннити само
от един прост навик”. Това обаче според него е напълно естествено, тъй като „Това можем да забележим у всякий народ, който е размесен с друг народ. Всякой такъв народ,
без да ся усети, зима за употребление в разговор речи от язика на други народи, с които
той живее размесено” [Книжовници 2007: 436]. Съветвайки българите да не пишат,
както се говори само в „един град и в едно село”, а да сравняват българската реч по
различни места, той смята, че така ще може да се образува „едно наречие по-чисто и
по-право… В него ако да няма някаква чуждица, сир. нячто извън свойствата на Блъгарский язик, то той испрьво ще да стане общ говоримий язик на ученити, а испосле ще
има благотворно влияние и на говора на народа… Црьковно-Славянский язик само с
речити си може да послужи нам за ръководство, по него да ся оправяме, за да познаваме кое е право и кое криво в речити на говоримий ни язик… А зачтото и в тоя язик има,
както ся каза, много чюждица, която ся е всяла в него още като са превождани Црьк.
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Цариградски вестник, бр. 80, 30 март 1852 г.; бр. 81, 6 април 1852 г.
Особено след образуването на самостоятелно Кралство Гърция гръцкото духовенство провокира с асимилативните си действия спрямо българите подобни реакции у българските книжовници, църковни дейци и националреволюционери. През същата 1852 г. напр. в писмо до Александър Екзарх от 20
август Димитър Миладинов, намиращ се в Битоля, коментира пречките за българския напредък, които не
са „нито незначителни, нито малки”, в „гръцкото духовенство, което било е всякога, навсякъде е и ще
бъде интриганска машина против славянския език (ама со име божио не ке дочекает)” [Книжовници
2007: 339].
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книги на тоя язик и после, кога ся исправял споряд Русското наречие; то трява да ся
внимае да не вземаме чюждото за свойственно на тоя язик и да искаме да го пренесем и
в сегашний наший; зачтото това нечто ще остане такова всегда като присадено и мъчно
ще ся прихване, мъчно ще го приеме и усвои народът”. Като препоръчва да се адаптират черковнославянските думи така, че „да не ся познават, че досега не сме ги употреблявали”, Н. Геров изисква за коректив да се вземат народните творения, тъй като те са
„естествени, та в язика им не може да бъде ничто погрешно или несвойствено” [Книжовници 2007: 439]. Тези обстоятелствени аргументи от брошурата са нарочно цитирани тук, за да се установи, че Н. Геров е на противоположни позиции по отношение на
членните форми, но аргументите му са същите като на Н. Палаузов: изконността на
езиковото явление трябва де се търси в онова далечно и невинно състояние, в което
езикът ни е бил чист. Това състояние се е съхранило в езика на народа и ако той употребява членните форми, те трябва да намерят място и в артифициално създадения книжовен общобългарски език.
А що се отнася до т.нар. „Црьковно-Славянский язик”, в началото на 50-те години българските книжовници са вече убедени в това, че той е редакция именно на стария
български език. Остава да бъде убеден и ученият свят: „Понеже е чудно и удивително и
на малко време ще се увери всекой учен народ, че е Старобългарскийат церковноСтарославянски язик” пише Йордан Хаджиконстантинов-Джинот в поместената в
„Цариградски вестник” статия „О церковном или славянском язику” през същата година111 [Книжовници 2007: 227]. За българския пуризъм, както за пуризма в други европейски страни, е характерно възвеличаването на родния език – едновременно майка на
славянския и наследник на църковния – и дискредитирането на езика, който застрашава
доминиращото му място в живота на българите. Джинот смята, че когато българите
започнат да изучават гръцки, стават „безобразни, псовачи, хулници, непокорни, лениви,
вероломни, небогобоязливи” [Николова 1993: 50]. Емоционално-патриотичната основа
на Джиновия пуризъм, впрочем характерна за повечето ползватели на книжовния език,
когато се разискват пуристични теми не само през Възраждането, са и невероятните му
етимологии. Още преди Г. С. Раковски, през 1851 г., той популяризира идеята за праисторическия произход и автохтонния и самобитен характер на българския език, който,
според него, съществува от 2000 г. пр.Хр. и е най-древният европейски език, от който
са придобили езика си дори латините [Пак там, с. 51].
Най-ярко съображенията за отхвърляне на членните форми от позициите на пуризма, макар и анахронични вече на фона на преобладаващата книжовноезикова практика, са представени от Георги Раковски. Всеизвестен за специалистите е фактът, че
езикът на Раковски е силно архаизиран по посока на старобългарския език. Той обаче
няма съзнанието, че го архаизира, а че го реконструира [Иванова Н. 2006: 17–18], за да
го почисти. Членните форми според него са „чуждо тяло” в новобългарския език и са се
настанили в него под гръцко влияние [Жерев 1988: 510]. В единствения брой на „Дунавский лебед. Любословний български народен лист за наука и забава” от 1857 г.
книжовникът помества пространната статия „Понятия о българскому язику”, в която
изразява мнението си относно членните форми: „В него время112 ся е развратил съвсем
наш бльгарский язик и са ся вмъкнали толико несвойственна нему изречия, а най-паче
неправилно и разновидно употребляемии днес членове, кои са чист грькимс, или по
подобия разглобленнаго просто-грькоримскаго язика вмъкнати в наш бльгарски язик от
вишеречния простаци калугери”113. Негативната конотация на определенията разглоб111
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След 1764 г., когато патриарх Самуил закрива Охридската архиепископия.
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леннаго и простаци носят патоса на отрицанието – според Г. Раковски членните форми
са вредни за естествения български език със своята чуждост и следователно непотребни
в комуникацията, независимо от преобладаващия узус. В обобщенията, направени благодарение на дълбоките му интереси към старобългарските ръкописи (Остромировото
евангелие, съчиненията на „Ювана Ексарха”, Манасиевия летопис и др.) и стегнато
представени в края на статията, той заключава по отношение на тях: „3. Членове не са
природни бльгарскому язику, как и от где са ся вмъкнали в него?”. Предпочитанието на
други книжовници към членните форми става провокация към патриотичните чувства
на Раковски. Той смята, че със статията е дал достоен отговор на утвърдилия ги с граматиката си отец Неофит Рилски – „любителю члена и грьцкаго изречия”. Аргумент за
отхвърлянето им е и липсата им в някои диалекти – „Сравнение говоримаго днес язика
с остатки правилно и без членове говорими днес от народа и доказателства от стари
записки после падение Българии”. Като отхвърля правото на съществуване на членните
форми в книжовния език, Г. Раковски предлага на българските „учени” решението „Как
може писменний бьлгарский язик да ся причисти и украси и да бъди класичний, какъв
си е бил и ест”.
В статията на Раковски „Общи въпроси за старобългарски книжевен язик, на основания коих, ако ся решят, треба да ся поправи днешни книжевен язик”114 се срещаме
с интересно противоречие: от една страна, за всичко новобългарско в езиковата структура той обвинява пагубното влияние на гръцкия език; от друга обаче, той се стреми
към аналогичен на гръцката езикова ситуация модел – доминирането на катаревуса и
паралелното съществуване на оцветен с минусов знак народен език, т.е. на димотики.
Това е силно доказателство за огледален пример: за еманципацията на българския език
и респективно народ трябва да се следва примерът на онези, с които се еманципира.
Книжовникът не отстъпва от позициите си и в „Ключ българскаго язика” от 1858
г., където продължава да твърди, че съчиненията, които издирва и прочита (без да ги
уточнява по време и авторство), са написани „по подражанию на другити язици”, пояснявайки под линия, че са гръцки и латински. Изворите са тези, които го мотивират да
търси източника на класическата форма на българския език, в която намира „най-паче
голямото сродство, да не кажем почти единство” със санскритския език. Със същия
патос отхвърля членните форми и в писмото си до Александър Екзарх от 1859 г., в което пише: ”Колкото памятници ся са’съхранили до падения Бьлгарии, нигде не съм видял член и от того съм ся убедил твьрдя кряпко и непоколебимо, чи то злоуотребление
члена до падения Бьлгарии не е било нити в писмени язик, нити в говорими, но отпосле
ся е увело, едно от невежьства, а друго от грькоманства” [Книжовници 2007: 305–306].
В концепцията на Г. Раковски относно членните форми през 50-те г. на ХIХ в.,
която е в съзвучие с концепцията на Ю. Венелин, изложена в „О зародише новой болгарской литературе” (Москва, 1853), прозира намерението му да приобщи българите
към останалия славянски свят, в чиито езици липсват членни форми и да ги оттласне от
пагубното влияние на гръцкия език, нарочен за главен виновник за наличието на членни форми в българския език. Така важна патриотична задача за Раковски става омаловажаването на значението и древността на гръцкия език, на чийто фон ще изпъкне
древността и важността на българския език, много чужди думи ще се окажат всъщност
домашни и това ще легитимира присъствието им в българския речник. Със спекулации
от този тип ще се постигнат и двете цели: от една страна, речникът ще се окаже чист; от
друга, ще се улесни лексикалната интелектуализация на българския език – който стремеж е в принципно противоречие с пуристичната доктрина, опираща се на генетичния
принцип в книжовноезиковото строителство. Каузата на Раковски чрез езиковите му
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операции не е желанието да „извоюва някакво особено място на нашия език и народ
сред другите езици и народи” [Вълчев 1993: 46], а да еманципира българския език, противопоставяйки се на гръцките езиковоасимилативни стремежи. Патриотизмът, тази
най-висша ценност за него (пък и изобщо за Българското възраждане), е силата, която
го движи в голямата му любов – България: както в организирането на борбата за свобода, така и в писателското поприще. В търсенето на противодействени средства той се
осланя предимно на езиковото наследие – на старобългарския език, припознат в черковнославянския (както това е характерно и за други български книжовници докъм 60те г.) и до известна степен в руския, смятан на свой ред за негов наследник. Така например в „Предвестник Горскаго пътника” (1856) има значително количество черковнославянски и руски думи [Пак там, с. 51].
През 1857 г. сръбският издател Данило Медакович отваря дискусия за общ южнославянски език в издаваното от него в Нови Сад списание „Седмица” [вж. поподробно Вълчев 1990,1993; Иванова Н. 1997; Иванова Д. 2001, 2005; Иванова Ц. 2014].
Идеята за общ език115 на сърби, хървати, словенци и българи е продукт на т.нар. илиризъм, целящ политическо обединение на всички южни славяни в една държава. Илирийците, начело с Людевит Гай, се отнасят с нарочно внимание към езиковото им разединение и предлагат да се създаде език, общ за съставящите проектната държава народи.
В бр. 33 от 8 септември 1857 г. на същото списание Г. Раковски не закъснява да даде
отговор от българска страна в кратката статия „Отговор за питане за съставления едного общаго югославянского книжевнаго язика”. Той има благосклонно отношение към
идеята, но в противоположност на сръбския книжовноезиков концепт за прослава на
селския свят, ориентиран към създаване на силна сръбска нация, намира обща платформа с илиризма, издигайки схващането за класическия извор. Като поставя на обсъждане разликите на българския език с другите три езика, Раковски не пропуска да
коментира и „разглоблението” на българския език, с което визира разпадането на падежната му система. Специално се спира на членовете, отклонявайки се от основната
тема на кратката статия. „От него време116 се е вмъкнала тая странна излишност у българский днес говоримий наш язик (но не в обще), коя ни едно славянско племе няма и
коя и в самая България разновидно и неправилно се употреблява. Понеже не са уведени
членове в българский язик от учени человеци, но от простаци гърчески атонски калугери, кои са учили простий народ само прочитане и просторимо-гръцкий разглоблений
язик, того ради се говорят членове разновидно и без никакво правило и мало по мало
много свойства и речи гръцкаго язика остали са в наш говоримий язик от това гръцко
наводнение!” [Раковски 1988: 347–349]. Така Раковски оценява членните форми, като
смята, че те не са му свойствени и се дължат на гръцкия опит за езиково претопяване.
В обобщение на тази страна от езиковата дейност на Г. Раковски през 50-те години може да се каже, че захранването на пуристичната доктрина у него намира израз в
елитарността на архаичния книжовноезиков модел. Получава се така, че пуризмът му
става огледално отражение на същия този гръцки книжовен език (катаревуса), който
заклеймява като израз на асимилаторските стремежи на гръцката буржоазия. Всъщност
представата му за новобългарски книжовен език и новобългарски говорим език е аналогична на диглосията катаревуса ~ димотики в гръцката езикова ситуация.
С аргумента за чистота на българския език обаче си служат и защитниците на
членните форми. Верен на формàта българските книжовници да излагат публично мнението си по езикови въпроси, Ботьо Петков публикува през 1857 г. в три броя на „Ца-
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През ХIХ в. съществуват и концепции за общ славянски книжовен език сред българите [вж.
Иванова Д. 2001], в които обаче отсъства пряка илли косвена интерпретация на пуристичната идея.
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риградски вестник”117 отговор на статията на Раковски „Понятия о българскому язику”.
Ботьо-Петковата статия „Писменност на българскийат язик” е също пространна и засяга много въпроси, един от които е за членните форми. „Не престануват още някои да ни
съветуват – пише той, имайки предвид Раковски, – да оставиме готовий член -тъ, който
е употребляван в старий ни язик и който и досега са говори в местата, гдето най-чист
(курсив мой, Н.Н.) ся е увардил Блъгарский язик” [Книжовници 2007: 251].
Отново с аргумента чуждост, но този път приписана на черковнославянския
език, ще се утвърждават от д-р Васил Берон118 членните форми в предисловието към
„Първа българско-френска грамматика с едно изложение на българското правописание” (1859). Племенникът на д-р П. Берон, който е и дългогодишен директор на Болградската гимназия, като коментира употребата на определителния член „подир прилагателните и причастията”, пише: „Желателно било би наистина да последуват всичките
наши учени Г. Кръстювичевите совети, а не, както с жалост забалежвами у някои наши
нови списатели, да гонят и мразят всичко, що е Церковно-Славянско, къчи ли тойзи
язик не е и чюжд и непонятен!” [Книжовници 2007: 291].
Може би финален акорд на спора относно членните форми, оценявани от ракурса на пуристичната доктрина за свое и чуждо в езика, са разменените филипики между
Петко Славейков и тревненският учител Стефан М. Горски. В статията си „Към българский народ за самозвания критик”, поместена в три броя на „Цариградски вестник”119 от 1859 г., С. Горски коментира силно критическата позиция на П. Славейков в
ст. „Българското рвение към българский архиерея” (публикувана по-рано в същия вестник). В отговора на Ст. Горски изпъква мнението му относно членните форми и препоръката му за архаизация на книжовния език, които в края на 50-те г. на ХIХ в. са напълно анахронични: „Трябва да му ся дадът (на езика – Н.Н.) нови форми грамматически;
да ся изринът членовети, които не толкоз съ существителна част на язика, но още лишни като в собственнити имена… А в поезията ще бъдът толкоз удобни, колкото налъмити за валса…”. П. Славейков веднага реагира с унищожителната статия „Ответ на
циркуляра господина Горскаго” във в. „България”120. Според Славейков написаното от
С. Горски е странно „филологическо диво”, „образец безсмислия и галиматьи” и „небивали измислици”. Той обвинява автора, който с нея „зема позиция в задния двор на литературата”, във филологическо невежество и смята, че чрез циркулярното писмо въпросният автор, който му е „ненавистен съперник”, иска да го „уничтожи”. Славейков
смята, че чрез „шантавата си филология г-н Горски” е поел пътя на гръцките филолози,
които архаизират новогръцкия книжовен език. „Ний ще му кажем само – пише с публицистичен патос Славейков, – че пътя, който следиха гръцките писатели в образованието, е противоположен на пътя, който тряба да следим ний в обработването на нашия
език. Совършенно растления в устата на народа гръцки език трябаше да са завърне към
извора си, да почерпне силъ и могущество. А нашия совершенно растлян в новите списания121 от русски и сръбски рецензии122 и в градските общества, дето са е подчинил
на иноплеменно влияние (курсив мой, Н.Н.), тряба да са завърне към начялото си, дето
е по-добре уварден (курсив мой, Н.Н.). Гръците приближават язика си към старите пи117

Цариградски вестник, г. VII, бр. 336, 6 юли 1857; бр. 338, 20 юли 1857; бр. 344, 31 август 1857.
В. Берон и Г. С. Раковски се познават от времето, когато са били ученици на Р. Попович. Несъмнено по-късно, в годините на зрелостта си, те имат възможността да общуват най-малкото чрез лична
кореспонденция. Важността на книжовноезиковите теми обаче е изисквала да се търсят авторитетни
форуми и това са както страниците на периодиката, така и предговорите към книгите им.
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Цариградски вестник, 1859, год. Х, бр. 452, 10 окт. 1859; бр. 453, 17 окт. 1859; бр. 454, 24 окт.
1859.
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България, г. I, бр. 15, 14 декември 1859.
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Списание – арх. писано слово, писмено изложение, текст.
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Рецензия – индив. редакция; влияние.
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сатели, за да го освободът от чузди влияния и да го приведът в дух чисто народен. За
същите причини пак ний трябва да приближавами нашия български язик към живия
изговор на народа (курсив мой, Н.Н.), както сторихъ и русси, и сърби, и сички други
народи…”. И П. Славейков укорява С. Горски, че е против характерните за българската
народна реч членове, които са изконно български, тъй като му пречат да пише поезия,
която всъщност нищо не струва. Въпреки че вмъква в езика си „дестина падежа”, иронично отбелязва в края Славейков, „немаш ли ти поетическа чорбъ в главата си, и налъмите си да извадиш, и калците си да събуеш, нищо ти не помага”. Като се обръща
към този „палав филолог”, „плитък в язиковедението”, Славейков обобщава: „Ний
знайми, че по устройството на язика, който е и какъвто е, са составят правилата на граматиката му, а не са устроява език по искуственни грамматически правила”.
Другата мишена на пуризма от 50-те години на ХIХ в. е чуждата лексика. През
1850 г. в Цариград излиза преводът на братя Стоян и Христо Караминкови „Диплография, или как да се държат счетоводните книги”. Книгата, преведена от гръцки език, е
посветена на счетоводството – практически тя е първото ръководство по венецианската
счетоводна система. В уводната част братята се чувстват длъжни да обяснят употребата
на избраните от тях езикови средства: „Язик употребихме прост и вразумителен колкото беше възможно: трудихме ся, нъ не можяхме да отбегнем някои чужди речи, които
нямаме на наш язик, потвръдени досега от някое всеобщо употребление, затова понегде
употребихме тия речи, както ги и слушяме в разговора да ся приказват” [Караминкови
1850: ІІІ]. Видно е, че смущението им идва от терминологичната лексика, която, съвсем
естествено, не би могла да бъде само домашна. Изказването им илюстрира няколко линии на книжовноезиково съзнание. На първо място, тяхната чуждост се оказва обезпокоителна по принцип: те осъзнават, че вносната лексика би попречила на простотата и
„вразумителността” на езика им, или – казано на съвременен език – на комуникативността на текста. Стоян и Христо Караминкови подчертават, че са се трудили за постигането на тези му качества. Липсата на домашни средства (важното тук е да се подчертае, че се търси и общоупотребителността им – задължителен признак за книжовност)
обаче ги принуждава да използват чуждоезични думи и куражът им идва от факта, че
употребата им се потвърждава от съвременния узус – те се „приказват”.
Наличието на чужда лексика определено вълнува българските книжовници през
50-те години на ХIХ в. Доказателство за активното им отношение по темата е един речник – практически първият цялостен речник на чуждите думи в българския език: „Речник на думи турски и гръцки в язика българский сбран от г-на Михаила Павлева, а наредил и оимотил Александър Т. Живков, плевнянин” (1855). Двамата лексикографи
Михаил (Мирю) Павлев и Александър Живков не са широкоизвестни. Биографични
данни за тях извлича и популяризира В. Кювлиева [вж. подр. Кювлиева-Мишайкова
1997: 223–226]. Впечатление правят два факта: А. Живков е ученик на Н. Геров; и двамата автори са търговци в Букурещ, следователно предполага се, че са далеч от книжовноезиковите занимания, което обаче се опровергава от речника им. За да излезе
през 1855 г. речникът им, би трябвало няколко години преди това те да са се занимавали със събирането и обработването на лексикалните единици, което по време съвпада с
изказванията на Н. Геров, Н. Палаузов, Е. Васкидович и братя Караминкови. Ясно е, че
се оформя обществено мнение123 относно чуждото и домашното в езика.
Речникът, дефиниран от В. Кювлиева-Мишайкова като речник с пуристична насоченост, обхваща не повече от 1500 лексикални единици, разположени на 62 страници. Гръцките думи са около стотина, преобладава турската лексика. Интересен в това
отношение е предговорът на речника, от който стават ясни мотивите за „бъщеньето124
123
124

Вж. подробно за общественото мнение за езика и употребите му М. Виденов [Виденов 1997].
Бъщене – ʼбъхтане, блъскане, полагане на голям труд за нещо пряко силиʼ.
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за сбир на чюжди думи из язика ни” – това е желанието им да се „истласка из него този
омразен смес, който потъмнова светлината и умалова блещивити рази125 на преимъщието му”, което „е неотменна и най-свята длъжност всякиму от нашянцити; зачто неразработений и неотъкмений язик никоги не донася успех, пък е и срамотно и непростено
нам да имаме такъв язик прохвален от просветений свет зарад имотството му и да не
радеем за него, за неговата природност и ясна еднаквост…”. Следва критика за употребата на думите севда вм. българската любов, либенье; рахат вм. мирство; кавга вм.
бран, битка. Зачитайки труда на събирача М. Павлев, съавторът му А. Живков споделя:
„изясних му всяка дума български как е и как ся може рече и дето не ся намираха думи
от говоримий език, затичвах ся там, отдето ни излазя имято и кръвта, и гръдити, и месото, и същото млеко, дето сме го сукали. Наший язик е българский, както и славянский, но под друго право; и сеги е дума да ся разработи, а да ся разработи ще рече да ся
отреби, да ся очисти от ръжди и да му ся даде въспитванье спорад природата му, пък на
това въспитванье требва да съпикасваме126 и да вникнуваме като на всяко въспитванье.
Българе! Земете си назад думити ваши, дирете ги насяду, дето ся говори българский
язик, дирете ги в вашити книги, в вашити ветхи ръкописи, в майчиний си язик и ся определете само в вашити правици. С накърпен язик сте биле толкоз години, та знаете как
ви вьрви; поопитайте ся и с свойа си и щете вид как ще ви тръгне” [Книжовници 2007:
247]. Разбира се, патосът на думите, подчертан и от В. Кювлиева-Мишайкова, изразява
неизбежния наивен и неподправен романтизъм на времето. Авторите са убедени в правотата на подхода си: турските и ненужните гръцки думи трябва най-напред да се разпознават и запомнят, а след това и да се избягват. Всъщност това е стратегия за постигането на две от символните функции на книжовния български език от Възраждането –
неговата диференцираща и идентифицираща функция. За да се разпознаеш чрез езика
като българин, е най-важно да се отграничиш от другия, от този, който не използва
българския език. В този смисъл речникът на двамата лексикографи има онази пионерска роля за формирането на национално книжовноезиково съзнание, която имат предходните речникови приложения към граматиките на Неофит Рилски, А. Кипиловски и
И. Богоров.
Интерес предизвиква тук въпросът с какво заместват ненужните думи двамата
автори. Еквивалентите на турската и гръцката лексика се търсят в говоримата реч, порядко се срещат русизми и авторски неологизми, „често съчетани в синонимен ред с
възможност за избирателност” [Кювлиева-Мишайкова 1997: 225]. Еквивалентите илюстрират преодоляването на черковнославянското влияние, заместено от рускоезично, а
малка част от т.нар. неологизми се закрепват в езика. Макар и авторството на неологизмите да е по принцип спорно, В. Кювлиева-Мишайкова посочва след справка във
възрожденската картотека на лексикалния архив в Института за български език към
БАН като закрепили се в лексиката ни авторски неологизми думите месарница и съсед,
заместили касапница и комшия. „Тук се натъкваме на една специфична за българските
условия в оня исторически момент характеристика на пуризма у нас. Той е насочен не
против всички думи от чужд произход…, а главно срещу турските заемки, чийто значителен брой е накърнявал славянското „вещество” на езика ни” ще обобщи изследвачката на речника В. Кювлиева-Мишайкова [Пак там, с. 226].
Така оформилото се обществено мнение поставя българските възрожденски
книжовници в трудна позиция. Все още недостатъчно изясненото отношение към чуждите лексикални единици – доколко са непрестижни по принцип, всякакви чужди ли
следва да бъдат подложени на изгонване от книжовния речник, с какво да бъдат заменени и подобни въпроси – всява смут при употребата им. Така например активният
125
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преводач и участник в книжовния живот от десетилетията след средата на ХIХ в.
Кръстю Стоянов Пишурка в предговора към преведената в стихове от сръбски език
„Аделаида, алпийската пастирка” (1857) едва ли не с оправдание пише: „За еднаквото
изговаряние на стиха употребих рядко и по някоя чюжда реч и ся надея да е опростено
това в стихосложението” [Книжовници 2007: 248]. Без съмнение, за него чуждата лексика не е белег на добър стил, но е неизбежна в търсенето на рима, ритъм и синонимия.
Възрожденските книжовници от 50-те г. проявяват разнородна компетентност и
ревност по темата за езиковата чистота. От наивните слова за извинение на Кр.
Пишурка, през горещо защитаваните романтично-патриотични позиции на Г. Раковски
до солидните и реалистични в научно отношения разсъждения на Н. Михайловски и Н.
Геров прозират активни позиции. Зряло и авторитетно тежат разсъжденията на Никола
Михайловски в поместената на страниците на „Цариградски вестник”127 статия „За
новобългарския език” от 1857 г. „Подир второто покорение на България… езика бърже
упадал от примеса с други народи, губи древните грамматически форми и зижди нови.
Древнето произносенье донейде само уцеляло, без да река вече и за чуждите речи, които крадишком испьстрили езика. Тъй се образовал новобългарския език, по грамматическото си устройство противоположен на древния” [Книжовници 2007: 258]. Н. Михайловски не е смутен от това, че граматическото устройство на новобългарския език е
продукт на ново съзидание, което съвсем естествено ще бъде проникнато (крадешком)
и от езиците на други народи, с които българите са във вековни контакти. За него езикът на ХIХ в. е такъв, какъвто е, и той безпристрастно описва основните му морфологични характеристики: отсъствие на падежни окончания, образуване на сравнителна и
превъзходна степен с частиците по и най, отсъствие на инфинитив и на (сегашните
страдателни) причастия.
През 1856 г. в Санкт Петербург се публикува първата свезка (А – влека) на подготвяния речник на българския език от Н. Геров. Сава Филаретов представя свезката
на българската публика в статията „Писменност” на страниците отново на „Цариградски вестник” през следващата 1857 г.128 Като предимство на Найден-Геровия труд, а не
като недостатък С. Филаретов изтъква наличието на чужди думи, характерни за устната
реч на българина: „Той тълкува и обяснява по-тънко не само чисто българските думи,
нъ и онези думи, които в сегашнето време са употребляват и происходят от чюжди язици Турский, Грьцкий и др.” [Книжовници 2007: 264]. Видно е, че част от българските
книжовници от 50-те г. приемат спокойно и с научна мъдрост факта, че в българския
език – като във всеки друг език – има и чужда лексика, която е утвърдена в узуса и която не понижава качествата му.
Твърде интересна история описва в сп. „Современник” Егор Петрович Южаков –
представител на Славянския комитет в Москва, за пътуването си от Атон до Солун през
1859 г. Той посещава различни училища, отчитайки разликата между гръцките и българските, последните от които са много посещавани. В Кукуш, където в училището
преподава „г-н Миладинов”, той констатира, че „народният говор много се е развалил.
За да се оправи, са нужни много усилия от страна на българите. В техния език са се
промъкнали турски и гръцки думи и даже цели изрази. Посъветвахме ги да приемат
следната мярка: който каже гръцка дума (от турския да се откажат би било опасно), се
задължава да плати глоба в полза на училището … Предложението бе прието с възторг.
… Заредиха се уморителни картини. Българите се дебнеха един друг – вик, шум, смях,
следваха след всяка глоба. „Дайте ми нож! – каза един … – Ще си отрежа езика, та нито
един гръцки звук да не излезе от него, … а то иначе и джоба ми ще изпразни този проклет гръцки език” … Жените узакониха това правило и за себе си …, а от тях премина и
127
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Цариградски вестник, г. VII, бр. 320, 25 март 1857; бр. 33, 1 юни 1857.
Цариградски вестник, г. VІІ, бр. 319, 18 май 1857.
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по децата. … Законът стана всеобщ. … Където и да се чуеше за него, навсякъде то намираше горещ прием сред българите” [Руски пътеписи 1986: 271–273]. Описаната сцена е знакова за пуристичната идея в края на 50-те г. Агитационният ѝ характер не само
е приет от езиковото общество, но е умножаван и подложен на контрол и рестрикции,
прекрачването на които е наказвано финансово. Но то говори и за нещо друго: в този
адмиративен акт има отраничаване от другия етнос чрез езика (1), отхвърлянето на езика на чуждия етнос – и чрез него етноса като фактор в културното развитие (2); осъзнаване и познаване на чуждата дума и на нейния български синоним (3); функционална и
прагматична оценка на чуждата лексика („от турския да се откажат би било опасно”)
(4). Всичко това говори за определена зрялост на българското езиково общество, на
което е необходим само първоначален стимул, за да осъществи представата си за новия
български език, чието неотменимо качество е да бъде преди всичко чист.
***
ШЕЙСЕТТЕ ГОДИНИ НА ХIХ В. са наситени с обмяна на възгледи относно
езиковата чистота. Атаките срещу гръцката политика спрямо българската култура –
най-вече срещу възпрепятстване и застрашаване функционирането на българския език
– са естествено продължение на атаките от предходното десетилетие. Те са съпроводени с разсъждения върху механизмите на заемане на чужда лексика. Книжовниците
стигат до извода, че образоваността на гръцки език е основна причина за езиковото замърсяване. Руският възпитаник Георги Теохаров, юрист по образование, дава много
добър пример как става това в статията „Няколко думи за блъгарската книжнина”, отпечатана през 1860 г. в единственото списание (и периодично издание), излизащо в Русия, „Братски труд”. Образованият българин, според автора на статията, „е искал да
изрази по Блъгарски една мисл, в която са е намирала по Гръцки ακνειρος, и не знаял
тъя реч по Блъгарски. Той е слушал някои прости Блъгаре, че говоряли х а й л я з и , по
турски соответственна реч на ακνειρος, но той не е дрьзнувал да я напиши нити по
Грьцки, нити по Турски, зачтото съчинението му станало би на кашя. Длъго время е
мислил наший писател да намери по Блъгарский реч ακνειρος, но всичкити му високи
мисли били напраздно. От друга страна, не му дохождало на ум да попита или да примечи татка си, който е мьмрел часто по-малкий си син Стояна с тъя реч м ь р з е л и в . …
„А той си е мислил може ли да има в тоя див език такиви отвлечении речи?”. „Ето характерът на по-многото от нашити учени Блъгаре в прьвити десят години на нашата
книжнина. Ми видяхми, че макар и да е имало учени Блъгаре в тоя период, но тия не са
знаяли язика си” обобщава Г. Теохаров. Макар и в известна степен наивно от днешна
гледна точка, механизмът на заемане на чужда лексика е добре обяснен от него. Безпомощността на българския писател обаче според него се отнася за „прьвите десят години
на нашата книжнина” (не е пояснено кои точно години). Затова и „тия книги, кои са ся
издали на свят в тоя период нямат никакво достойнство нити по съдрьжанието им, нити
по язика им” заключава Теохаров [Книжовници 2007: 331]. Преувеличението на автора
на статията има нарочна цел и тя е видна: липсата на достойнство на българската
книжнина в езиково отношение се обвързва не с друго, но с изпъстрянето ѝ с чуждоезична лексика – гръцка и турска, – за която в българския език има тъждествени съответствия. Изказването внушава и друга мисъл: тази безпомощност е характерна за образования българин, който пише, – не и за поколението преди него („татка си”), което е
или неграмотно, или е посещавало килийното училище. Следователно именно чуждоезиковото образование, получено в училище, води до лексикални липси, до обедняване
на речника откъм домашни средства, до бърз избор на гръцка или турска дума, до модно подражателство чрез заемане на чужди синоними.
Ала последните десет години според книжовника са различни – те представляват
„най-голямата борба между двете противуположни страни на Грьцизма и Блъгариз79

ма…, в които приима веке участие цял Блъгарски народ. … Блъгарский народ усети ся
веке, че го е прокривала от толко векове чьрната занавеся Грьцка – той я раздира и изринва като едно мрьсно нечто. Известно е, че колко повече ся умножи Блъгарската
книжнина, толко по-голяма сила прия тъя борба, в която видим главнити двигатели
нейни ученити Блъгаре, които ся являват тук-там като в своя нива с упретнати ръце да
скубят трьнети и посяват чистата си пшеница” [Пак там]. Не може метафората за чистата пшеница в последното изречение от заключението на Г. Теохаров да не предизвика
сравнение с метафорите на флорентинската Академия дела круска. Недоказуемо е обаче предположението за информираност относно съществуването ѝ от страна на Теохаров. От известното за него [вж. Енциклопедия 1996: 724] не може да се заключи дали и
доколко сподвижникът на сп. „Братски труд” е имал достъп до литература за дейността
на Академията и нейната програма от ХVI в. Може би по-скоро е вярно друго: пуристичната доктрина предполага метафори, свързани с ценното (чистата пшеница, зърното), отбрано и изчистено от ненужното (тръните, плевелите, плявата). Те включват в
семантиката си идеята за съзнателна дейност, за необходимостта да се проверява и преценява езиковият материал, да се анализират и разбират причините, а оттам – и за опит
за контрол, което е сърцевината на пуристичната доктрина. Метафорите са олицетворение на житейска философия (евангелска по произход), която става приложима в етап от
развитието, в който нещо приключва и се прави равносметка, за да се даде път на новото. Метафорите на Г. Теохаров са аналогия на призива на Исус Христос към апостолите
да отсеят зърното от плявата [вж. Матея, гл. III, 12; гл. ХIII, 24–30], който призив става
универсален в християнското пространство и поражда фразеологизъм129 и в българския
език. Следователно не е случайно, че Теохаров, който едва ли е имал достъп до информация за дейността на флорентинската Академия от ХVI в., е употребил сходни метафори: гърцизмите са тръните, а пшеницата – чистият български език.
През 60-те години на ХIХ в. споровете относно не/българския характер на членните форми постепенно стихват. Българските книжовници пристъпват към оценката
им от безпристрастен научен ракурс, разкривайки домашния им произход. В защита на
тази ярка новобългарска граматична особеност на страниците на няколко периодични
издания, например в сп. „Български книжици”, Т. Бурмов, Т. Шишков, Г. Кръстевич и
Хр. Сичан-Николов пишат нарочни статии [Иванова Д. 1998: 82], служейки си предимно с прагматични аргументи и критикувайки езиковата практика на Г. Раковски и В.
Друмев. Най-открояващият се глас в коментарите е на застъпника на тезата за изконно
българския им характер Добри Войников, който в статията „За употреблението на члена”, публикувана там през 1860, пише: „той не е друго освен старото показателно местоимение, някои си от нашити учени вижда ся още, да не са ся уверили добре, че той е
истата чястица на старобългарския език”. След коментар на правописа му авторът продължава: „Както и да е, тии се пак приемат члена като свойство на язика ни и го употребляват тъй или инак. Колкото за туй не ще ся препират нашити филологи; ами ония,
що искат съвсем да отхвърлят члена, на какво ли ся основават? Ако речем, че тии ся
основават на старити ръкописи, излъгани сме, защото виждаме, че този член е също
свойство на старобългарския, както и на новобългарския език със разлика само, в първия ся намира по на рядко, а в втория по на чясто” [Книжовници 2007: 388]. Разбира се,
словата на Д. Войников също не са безпристрастни и утвърждаването им в новобългарската граматична структура от него става именно с доказателства за тяхната изконност,
което е практически един пуристичен акт.
В събраните трудове на Георги Раковски се открояват непубликувани съчинения, за които може да се приеме, че са създадени след 1860 г., тъй като написаното до
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Отбирам зърно от плява – ʼУмея да забележа, да отбера кое е ценното в някаква средаʼ [Фразеологичен речник 1975].
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края на 50-те години е публикувано. Макар и неиздадени и по тази причина неуспели
да повлияят по някакъв начин на общественото мнение, тези текстове издават позициите му по темата за чистотата на езика. Раковски продължава да смята, че членните форми в българския език са се появили под влиянието на гръцкия език, който го е „разглобил” и нападките му най-вече към Неофит Рилски и И. Богоров, които ги кодифицират
в граматиките си, не престават. Според него отношението ’свое ~ чуждо’ се изявява в
развалата на българския език от гръцкия и борбата му срещу тази развала (членните
форми, разпадането на падежната система и др.) е своеобразна форма на пуризма, защото става дума за изгонване на структурни особености, оценявани като небългарски.
От Симеоновия век та чак до ХVІІ в. „нигде не се вижда в них такова злоупотребление
и разглобление язика – ни в списания, ни в преводи, ни в грамоти” патетично обобщава
той130.
Аналогични са разсъжденията му и за чуждата лексика, която също е емоционална тема за книжовника революционер. „Но как тряба ми да отстъпиме и да изтълкуваме това зло, кое е нам нанесено в наше несчастие? Тоест как тряба да изправиме наш
писмен язик, от кого постъпенно ще се поправи и говоримий? Мое мнение е следное:
…” [Раковски 1988: 469]. В борбата срещу „разглоблението” и естествено – в посока
към архаизирането му, Раковски предлага цяла програма в осем точки. Първата от тях
се отнася до чистотата на лексиката: „Да изчистиме странние речи, въведени в наш
язик, тоест гръцкие, турские и други и да въведеме наши си, коих си имаме” [Пак там,
с. 470]. Неговата чувствителност към етимологичните проблеми131 се вижда и от критиката към издадената част от Речника на Н. Геров (под надслов „Блъгарский речникъ.
Свезка I. А – влека”, Санкт Петербург, 1858). Той порицава автора му доста емоционално, че не е отбелязал турския произход на редица думи и че е написал един речник
наполовина български, наполовина турски, тъй като копривщенци говорят „нечисто”
поради занаятите си, чрез които влизат в сношение с турците. За Раковски това е „потурчен речник” [Пак там, с. 478]. „Но Найден не изтълкувал странни речи, но произвел
еще други132 и ги положил в правило по своя си глава и с том заблудил българский чист
язик, щото незнаящий турский язик може бити да го приемнат за български и тряба
наново да учат потурчен български Найденов язик. … Александър със свой си речник
постъпил твърде добре133 … Той чисти странни речи, турски и гръцки, а господство му
кир Найден производи и други и замотава български язик” [Пак там, с. 475]. И тук отново се среща огледалният принцип: пример се дава с този, който се порицава и отхвърля – езиковата практика на гърците, които през 60-те години усилено архаизират
езика си. „Ми да поправим и да образоваем наш писмен язик, тряба да се ползуваме и
от история других народ, как са постъпили в такъв случай, и своя щем с добрим успехом получиме. Най-подобний и живий пример… са освободившии се гърци. … Тии
почнаха да чистят странние речи и да ги заместват със свои си еленски” [Пак там, с.
480–481]. Подобно на тях Г. Раковски предлага изконната българска лексика да бъде
потърсена в старите паметници на славната българска литература, чиито езикови осо130

След 1861 г. обаче Г. Раковски отново се връща към употребата на членни форми, които редовно използва през т.нар. първи период от дейността си през 1854 г. [Вълчев 1993: 120].
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Етимологичните издирвания и разсъждения на Г. Раковски са навярно най-ярката еманация на
българската възрожденска езикова идеология, чрез която „спецификата на всяка социокултурна ситуация
изкристализира в определени концептуални и аксиологични представи за книжовната традиция и живите
народни говори, за степента и формите на пуризъм, както и за идеите за правилност и стилистична обработеност на нормата” [Иванова Н. 2006: 20].
132
Става дума за дериватите, които Н. Геров дава в цялото му известно словообразувателно гнездо.
133
Има предвид „Речник на думи турски и гръцки в язика българский, сбран от г-на Михаила Павлева, а наредил и оимотил Александър Т. Живков, плевненин”, Букурещ 1855.
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бености се срещат в говоримия език „в разна места по България” и които ще възвърнат
оня „чисто български язик”, за който той мечтае [Пак там, с. 481].
Когато се изследва езиковата дейност на възрожденските книжовници, е важно
да се направи сравнение между две нейни страни: теоретичните възгледи и конкретните
езикови особености, въплътени в текстовете им. Чувствителността на Раковски към
темата за езиковата чистота, намерила израз в отрицанието на членните форми, в опитите за архаизация/реконструкция на българския език на фонетично и граматично равнище, в съчиненията му, посветени на доказателствата за старинност на българския
език и близостта му с най-старите книжовни езици, както и в отношението към чуждата
лексика, може да се забележи и в езика на неговите текстове. Важно е в този смисъл
присъствието на турска и на международна лексика с гръко-латински произход в езика
му. Установено е, че думи от международната лексика или от западноевропейски езици
присъстват още от самото начало в произведенията му, а така също и в писмата му и „с
течение на времето тяхната употреба зачестява” [Вълчев 1993: 113; 140]. Следователно
за Раковски интелектуализацията на езика е важна култивираща дейност и той не намира употребата на тези думи за застрашаваща чистотата на езика дори когато те са от
гръко-латински произход. Може би именно позиция като тази на Г. С. Раковски дава
основание на холандската лингвистка Н. ван дер Сийс да констатира, че „когато българите възразяват срещу турското влияние, не са имали проблем с това (вер. заемането на
интернационализми, бел. моя, Н.Н.) и дори одобряват западните заемки като проява на
образованост” [Ван дер Сийс 1999: 24, по Лангер, Дейвис 2005: 13].
Колкото до турската лексика, към която Раковски има определено негативно отношение, забелязва се интересен паралел: едновременното намаляване до почти пълното изчезване на турска лексика („с изключение само на няколко названия на административни длъжности и документи”) и „периода, в който Г. Раковски се отказва от употребата на определителния член и ограничава използването на съвременни форми за
бъдеще време” [Пак там, с. 113]. Може да се предположи, че той намира в пренебрегването ѝ не само идеологически мотив, но и пречка за езиковата интелектуализация.
Илюстрация на тезата, че пуризмът е езикова доктрина, зависеща предимно от екстралингвистични фактори, е благосклонното отношение на Раковски към руската лексика,
към която той има положително отношение поради факта, че възхожда чрез черковнославянския към старобългарския език. Отлив от употребата ѝ обаче се забелязва в един
исторически момент – когато през 1861 г. Русия „пристъпва към изпълнение на договора си с Високата порта за преселение на българи на Крим, а през 1862 г. организираната
с много енергия и надежди българска легия е разпусната поради променилата се сръбска политика” [Вълчев 1993: 76–77]. Така негативното отношение на Раковски към руските заемки ще стане израз на „трагичното противоречие между славянска култура и
славянска политика” [Йоцов 1992: 31], което дава отговор на въпроса доколко доктрината пуризъм се свързва с екстралингвистичен фактор като политиката и политическите
предпочитания и пристрастия на групи носители на езика.
Атмосферата на нетърпимост към чуждата лексика е завладяла и други книжовници от 60-те години и тя съвсем не е само битово-разговорна. През 1861 г. излиза преводът на д-р Васил Берон „Логика”. Докато неговият вуйчо д-р П. Берон, който без
теоретична формулировка манифестира на практика отношението си към говоренето на
гръцкия език вместо българския и при назоваване на културни и научни понятия употребява чужди думи (замества в буквара си само една гръцка дума – протогер134, при
това с турска – теллалин [Берон 1824/1964: 75]), то в предисловието на „Логика” преводачът В. Берон споделя: „При составянето на тая наша „Логика” ми имахме всякога
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пред очи, че я пишем за нашите българи, и зехми в внимание степеньта на тяхното
просвещение и образование. В съображение на туй, ми се трудихме да изложим логическите закони и форми ясно и вразумително, употребихме един гладък и по възможности понятен язик и всякога отбягвами уж високите (?!) и тъмни изражения, които
въобще се употребляват за такива съчинения от всичките почти Европейски Списатели,
и особено от Немските, Русските и Гръцките” [Книжовници 2007: 292]. Явно В. Берон
има предвид международната терминология от гръко-латински произход в тази наука и
независимо от отношението си към тяхната чуждост, от факта, че част от нея е с произход от недолюбвания гръцки език, отчита функционирането ѝ в останалите европейски
езици. Оценката му е добра илюстрация на функционалния подход на част от българските книжовници през периода към присъствието на лексика от чужд произход, която
би улеснила езиковата комуникация особено между специалисти, както е в случая.
Показателно за отношението към лексиката от други езици са и съображенията
на Райко Жинзифов, който многократно изразява мнение по този повод. Така например в превода на „Слово о полку Игореве”, публикуван в „Новобългарска сбирка”
(1863), той пише: „Нека при това забележиме, що може би на читателите ще са покажит, що некои си слова в преводът ни сет земени из рускийт язик; мие не казваме да не
е влегло в него некакво си руско слово, но пак казваме, що премногу слова, ако и еднакви с руските, не сет земени из рускийт язик, но има ги в нашийт язик; кой искат да
се уверит, що това е така, нека прочитат нашите народни песни”. Същата позиция ще
изрази и в предговора към превода на „Краледворски ръкопис”, включен в споменатата
му авторска книга: „Това, кое казахме в предговорът за „Слово о полку Игореве”, повторяваме и овде заради преводний язик. При чтението читателите ще сретат слова, кои,
може би, ще им ся покажат, що они сет земени из други славянски езици, например из
руский, али такво думане ще бидит погрешка от нихна страна (мие не казваме, що сосема не е влегло некакво чисто руско или чешко слово), защото има ги и в наший народен язик. Секой българин, кой е малку многу с народний ни язик познат, знаит що, ако
грагянецът135 казват арман (сл. турско), селянецът казват гумно, ток; ако из грагятските
уста чуем курбан (сл. турско), то из народните уста ще чуем жертва, и пр., и пр. … И
наистина само кога мие, българете, ще си собериме сичка, сичка народна, устна, така да
речиме, книжнина, така мие ще видиме сето богатство и чистота българскаго язика…”
[Жинзифов 1989: 230; 233–234]. От изказванията за характера на лексиката, в които
Жинзифов издава намерения да разшири на отделно място, изпъкват няколко момента.
Първият е нарочното внимание към произхода на думите: навярно славянският оригинал (руски и чешки) е поводът да се замисли за общославянската лексика в речника на
българския език, разпилян в различни диалекти по българската езикова територия.
Книжовникът споделя мнението и на други свои съвременници (напр. И. Богоров), че
изконната домашна лексика, чистотата, както на два пъти подчертава, трябва да се търсят в селския език, който е непокварен от езиковото смешение в града. Второ, дори да
се е прокраднала руска или чешка дума, за преводача това не е голяма простъпка, тъй
като е славянска, а не турска, както се вижда от примерите. Следователно намеренията
в езиков план при създаването на преводен текст са не само ориентирани към граматиката (многобройните разсъждения и препратки към фолклора за броя и съществуването
на падежи например), но и към чистотата на лексиката.
Към подобни схващания са ориентирани и думите на Рашко Илиев Блъсков
през 1864 г., когато издава в Болград „Въведение в всеобща история”. Учебникът е
компилация от превод на руския оригинал от Август Лудвиг Шлецер и „кратко прибавление на старобългарската история”. Застраховайки се от критика към чистотата на
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езика в историята, най-старият от съзвездието Блъскови [вж. Тахов 1980] отделя специално място на темата в предговора. „В превода аз съм имал всякога на ум да пишя колкото ми е възможно просто и вразумитело на чисто българский говоримий язик, който
ся употребява по селата, дето съм учителствувал повече от 20 год. И дето още живея до
днес136” [Блъсков 1864: 245]. Ясно се вижда, че чистотата на езика, която занимава Р. И.
Блъсков, е търсена в езика на българското село. Подобни възгледи навеждат на извода,
че пуризмът на учебникари и популяризатори на науката като него е ориентиран педагогически и в по-широк план – образователно: знанието трябва да се разпространява на
възможно най-разбираем език, т.е. на естествения говорим език на носителите си, за да
има максимален ефект.
Още в края на 50-те години на ХIХ в. Петко Славейков излага размисли за пътя
на развитие на двата балкански езика – българския и гръцкия. Той, както и повечето
български книжовници от неговото време, е бил наясно с посоката, по която вече е поел
гръцкият книжовен език след основаването на самостоятелното Гръцко кралство. „Гръците – пише той в редакционната притурка на в. „България” от 1859 г.137 – приближават
язика си към старите писатели, за да го освободят от чужди влияния и да го приведат в
дух чисто народен. За същите причини ний трябва да приближавами нашия български
язик към живия изговор на народа, както сториха руси и сърби и сички други народи”.
Независимо следователно от противоположния път на развитие на двата езика (у гърците – към създаване на изкуствено архаизиран език в търсене на античния идеал; у
българите – към търсене на комуникативен комфорт със зачитане на традицията), и в
двата езика е съзнателно търсено освобождаването от чуждите влияния. Пиететът на
гръцките филолози към езиковата старина въплъщава философията на мегали идеята –
господстваща идея в политическата и културната идеология на кралството. Езиковата
старина е отъждествявана с представата за езикова чистота и така гръцкият пуризъм
съвсем естествено намира изражение във формирането на катаревуса – книжовната
формация, която според философията на създаването си е чиста. Призивът на Славейков към освобождаване от чуждоезиково влияние обаче има обратен на архаизацията
знак – той търси пуристичния ефект в „живия изговор на народа”, намирайки подкрепа
в други славянски книжовноезикови ситуации. Неговият апел следователно не е просто
закъсняла позиция в борбите за структурна основа на формиращия се книжовен език
през втората четвърт на ХIХ в. – това би бил твърде повърхностен извод. Той става база
на философията на формиране на книжовния език от цялата втора половина на ХIХ в.,
за да намери научна филологическа обосновка за нормативното му регулиране през ХХ
в. и да продължи до днес.
П. Славейков защитава тази си позиция и в други статии, поместени на страниците на вестниците „Гайда” и „Македония” няколко години по-късно. В статията „Общо потребните на всички знания”, поместена във в. „Гайда”138, той излага следните
мисли: „При това занаятчият, както и селенинът трябва да говори по български,… нито
чужди и пазарски речи да употребява, нито па славенщини да облизва. Нека говори и
нека пише месец, а не луна… и на против ум, а не акъл, ключ, а не анахтар, вар, а не
киреч. Сиреч да не употребява стари и нови книжевни думи, нито па чужди, като има в
употребление от старо предание думи чисто български”. И продължава по-нататък: „За
да разберем доколко е неприятно и смешно това, дето без никаква нужда ся силим да
употребявами в говоряние или в писание… чужди речи, нека си представим един человек, който иска да ходи, като има единът си крак обут в кован ботуш, а другийт с съдран царвул. … Всякой занаятчия и какъв да е селенин може да ся научи да говори чисто
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не в училището, нъ в разговорът с други, като слуша и забелязва всякъ чисто българскъ
думъ, а най-вече като прочита книги чисто български писани”.
От написаното е видно, че Славейковата представа за книжовен език има няколко опори. Първата и най-важна е българщината на речта: лексиката трябва да е чиста
откъм произход. Примерите в препоръките му изключват турцизми и други по произход думи, за които българският език има актуални синоними. Освен това речта трябва
да бъде общобългарска и да обслужва всички членове на езиковата общност („занаятчият, както и селенинът”); да бъде неутрална, т.е. да не е занижена стилистично или
диалектна („нито… пазарски речи”); да не е архаична („нито па славенщини да облизва”). За да постигне този чист български изказ, не е достатъчно само да се посещава
училището, където употребата да бъде ограничена само в комуникацията между школските стени, а да бъде вменена на всекиго („какъв да е”) в ежедневното езиково общуване, за да се постигне онази неутрална реч, която няма да събужда асоциацията на двата крака, обути в различни по престижност и материя обувки. Особено важна роля Славейков придава на четенето на качествена литература. „Като прочита книги чисто български писани” е за П. Славейков е алюзия за добрия автор, който ще представи образеца.
В утвърждаването на националната си идентичност българските книжовници от
това десетилетие, реализиращи творческа активност в разнообразни жанрове и стилове,
осъзнават решаващата роля на езика за изграждане на новата национална идентичност.
Най-синтезиран израз на представата за основополагащата роля на езика в неговия чист
първообраз, в неговата изконност е дал П. Славейков, който с присъщата си емоционалност, възкликва в статията „Язикоучение”139: „Язикът е невидимий образ на един
народ. … О, нека бъде наший ни язик язик на челядта ни, за дечицата на новото време!
Нека те да слушат често, и в черквите, и в домашното богомолство, и в неделното чтение величавите звукове на черковнославенский язик, тъй както са ечали те в първийт
възраст на наший народ! … Да не допира до устата им никакъв чужд глас (курсив мой,
Н.Н.), доде ся не развие в тях свободно дарът на человеческата словесност по бащиний
им язик …” [Славейков 1979: 156]. Осъзнаването на езика като символ на нацията, като
неин обединител и репрезентант е обобщено в „Язикът и историята”140: „Язикът ни
представя народнийт гений, който не може с думи ясно да ся изрази, а историята, –
знанието на съдържанието на народний живот; знаеш ли язикът на един народ, то знаеш що е той народ; знаеш ли историята му, то знаш що може той народ; язикът е анатомията на народнийт гений, а историята е неговата физиономия” [Пак там, с. 157].
Нов момент във вижданията му изпъква в статията „Всинца наши за нас си”, излязла във вестник „Македония” през 1867 г.141 П. Славейков не търси решението на
въпроса за формирането на новобългарския книжовен език и в частност на неговата
чистота единствено в ненакърнения и неподправен речник на българското село (т.е. в
диалектната реч). Според него е нужен нов подход, опиращ се на науката: „Високото
просвещение е нуждно за нас, за да ся освободим от чуждото влияние. … то не ще каже, че ний тряба да развием неприятелско противоборство срещу чуждото образование,
не, но само от семето, което от бащи и братия ни остава наследие и го имами в ръка да
гледами, от него да отвъдим особен плод, а особен ще го направим с влиянието на
свойт характер, свойт народен дух, на своята цел в образованието. … Нашата Книжнина не тряба да бъде безвьззрастно чедо на грьцката, нито мьршава сподирница на коя да
е друга книжнина, ни книжнината ни, ни язикът ни не тряба да ся обработва съвсем по
чужди образци”. П. Славейков демонстрира научна мъдрост и хладнокръвие по тази
139
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тема, стремейки се към равновесие в избора на лексика. Разбира се, в никакъв случай
създателят на няколко вестника, на поезия и проза не поставя тесни ограничения в използваните лексикални средства – той не застава на твърди пуристични позиции. Но в
избора на средства дава предимство на онези, които са подкрепени от книжовната традиция: на първо място той се осланя на черковнославянската лексика, прозрачна като
словообразуване и семантика за българина или съвпадаща с домашната; на второ място
той посочва лексика – по същия начин прозрачна като словообразуване и семантика –
от сродни славянски езици, без да уточнява кои. „Речи, които ги има днес в язикът ни,
да ся не изгубят, но като по-общи да ся избират употребените вече в съществующите
черковни книги, и които няма в сегашний язик, смело можем да ги заемем в нужда
пьрво от черковнийт и после от по-ближните му язици, когато са от славенски корен,
неже да правим нови, които не ще бъдат на други познати”. Интересното е, че Славейковият цитат се намира в ненакърнен вид и в неозаглавена бележка за българския език
и правопис в още един брой на в. „Македония” от 1867 г.142 Фактът, че използва същите
аргументи в друга своя публикация, не е маловажен – той свидетелства за загрижеността му относно източниците за постигане на речникова чистота и за противопоставянето
му срещу образуването на неологизми, поблазнило част от съвременниците му. Това
свое становище писателят ще развие няколко години по-късно в други статии в периодичния печат.
Не би могло да се интерпретира по друг начин, освен от ракурса на пуристичната езикова доктрина, писмото до българската интелигенция на Марин Дринов, публикувано във в. „Народност”143 една година преди основаването на Българското книжовно
дружество. Акцентувайки върху езиковата култивираност и чистота, ученият подчертава символните и диференциращите функции на българския книжовен език, като ги
обобщава в точка първа от списъка с т.нар. нравствени сили144: „Езикът е пьрвата нравственна сила, която свьрзва хиляди человеци в една нравственно тяло, в един народ. От
съвьршенството на езикът, от неговата якост и чистота зависи прьво и прьво духовната
крепост на един народ и тясното съединение между распрьснатите негови части, съединение, което пази тези части от сливанье с други народи” [Дринов 1911: 13].
Пак на страниците на списвания от П. Р. Славейков вестник „Македония”, който
„като истински народен вестник... успява да фокусира в себе си демократичните виждания по най-значимите обществени въпроси и да се превърне в орган на „общественото мнение” [Иванова Д. 1998: 53], ще изкаже вижданията си относно състоянието на
книжовния език Захари Княжески през 1869 г. в статията „Мнение за българското
правописание”145. Коментирайки вестника, възрожденският книжовник с възмущение
отбелязва и употребата на чуждите думи: „После тва требуваше ли да напусним очистяниту и обрабутюването на живият язик и да са трудиме с сичката сила да воведем
язик и правописание, употреблявани преди 900 години, и Бог знае в какви страни и от
какви народи и племена? … Погледнете ощи колко нови слова са вкрадоха в язикат ни,
когато Г. Екзархов издаваше Вестникат; той, като не знаеше добре българския язик и
беше научил 20 или 30 думи русски, зафана да пиши, убо, сматря са, на место чистото
Българско слово вижда са, да са сматря вместо да са гледа и други хиляди такива. …
На вас возлагам тая длъжност за очистянито на гнилите намесяни без всякоя потреба
рани на правописанието и язикат Български” [Книжовници 2007: 403–404]. В търсене
на езиковата чистота, равносилна на изконност и българщина, той се уповава на „Ста142
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рословенско-Грьцко-Латинский речник” от Фр. Миклошич, в чието „богато скривалище ся намира всяка реч, коя как трябва да ся произноси и пише право по язика ни, а
така и ония речи, които времято и обстоятелствата са заменили у нас с чужди. … А
главното е да ся пише и работи врьху една обща Блъгарска Грамматика, която да обиема всички главни местни наречия и поднаречия на язика ни, та да можем да ся упазим
за всегда да бъдем, както сми били сви един народ” [Книжовници 2007: 406]. Всъщност
изказването, публикувано във втората част на статията му, озаглавена „Вводител за в
българский книжевен язик”146, формулира линията, следвана от повечето книжовници
от 60-те години: два са стълбовете на книжовния език – традицията и говоримият език,
умело съчетани от най-добрите книжовници в единна общобългарска граматика.
В края на същата 1869 година на страниците на вестник „Свобода”147 излиза
програмната статия на големия български просветител, поет, прозаик, публицист и революционер Любен Каравелов „За българският език”. Впечатление в нея правят три
изречения, пряко адресирани към темата за езиковата чистота: „Българете не щат да
пишат едно правописание до това време, до когато нашите писатели не престанат да се
ръководат по старославянската етимология и по руският синтаксис, с една дума, българете само тогава ще имат едно правописание, когато захванат да пишат чисто български и да остават на страна и древно-славянският и русският език. Българете не са ни
русси, ни старославяне, а – българе, и за това трябва да пишат български и да говорат
български. … Защо не исхвърлим и членовете и да захванем да пишем русски?” [Книжовници 2007: 458–459]. Прозорливо Каравелов отправя критиката си към българските
писатели, които употребяват не турска, гръцка или западноевропейска лексика, а черковнославянски и руски лексикални и граматични особености. Самият Каравелов „използва разнообразна по генетичен състав лексика и фразеология”: от гръко-латински
произход, взета чрез посредничеството на руския език или от различни европейски езици, от немски, френски, английски и румънски [Андрейчин 1950: 89–94; Попова 1967:
279–289; История 1989: 253]. Немалко са и руските думи и конструкции, забелязани в
прозата и публицистиката му и въпреки това Каравелов вижда най-близка опасност за
езиковата чистота от рускоезичното влияние – навярно именно поради близостта на
езиците и неусетната интерференция на прозрачната в семантико-морфологично отношение лексика. Единствено така може да се разбере позицията на този горещ русофил,
пристрастѐн към идеите както на революционни руски кръгове, така и към политиката
на официалната монархическа власт в Русия [Стоянов 2010: 211], който обаче е преди
всичко отличен филолог и не по-малко горещ българофил.
***
На първо място през СЕДЕМДЕСЕТТЕ ГОДИНИ правят впечатление етимологичните разбори и споровете относно някои думи. Те не са многобройни, но за
сметка на това пък са показателни за осъзнатото и зряло отношение към темата за езиковата чистота. Напр. в неозаглавена статия във в. „Македония”148 от 1870 г. Петко
Славейков спори с неназован дописник за произхода на прилагателното къс, което
според Славейков не е славянско. „Има наистина и в старий язик, и в новий думите къс
и късам, но те са от друг корен и друго значение имат. А това къс си е чисто турско и
по корен, и по употребление, което на Български ся изразява с кратък и нисък” [Книжовници 2007: 355] смята той. Разбира се, убеждението му за произхода на прилагателното не е оправдано, но за Славейков подозрението за евентуалния им турски произход
е достатъчно, за да ги замени със синонимите им кратък и нисък, чиято българска етимология е вън от подозрение.
146
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Провокирани, от една страна, от темата за произхода на думите, от обществения
негативизъм към употребата на турцизми и битови гърцизми, от все повече навлизащите русизми и от необходимостта да бъдат замествани с етимологично приемливи единици, а от друга страна, с несполучливите в голямата си част неологизми на д-р Иван
Богоров, книжовниците от седемдесетте години започват да обмислят проблема от позицията на опитни филолози, ако и да нямат необходимото системно образование. В
този смисъл изказванията им са ценни за съвременната лингвистика, тъй като документират пътя на тяхното филологическо израстване.
„Ний мислим, че твърде накъсо гледат и твърде ограничен искат язикът онези,
които възбраняват разнообразното производство и сложение на разни думи от една дума, която я има вече в язикът. А освен това и невъзможно е да се ограничим в съществуващите само в живия език думи и с тях да искаме да изразим несъществуващите и
сега въвежданите в народа понятия”. С това изказване започва статия на Петко Славейков в сп. „Читалище” (1871)149, където документира осъзнаването от образования българин на необходимостта от нова лексика, покриваща разширени лексикалнотематични полета, характерни за модерното време, която ще стане „мост към други
култури, приобщаване към духовните постижения на европейската цивилизация” [Иванова Д. 1994: 138]. В никакъв случай обаче писателят не приема замяната на нежелана
ориенталска или гръцка лексика с нелепи неологизми. Според него по-голям грях е „да
се леят нови думи по тесните и буграви 150 калъпи на г-на Богорова”, отколкото да се
заемат чужди думи. Той смята, че заемането не е грях, ако за новите понятия не съществуват думи в българския език или за които не може да се използват вече употребявани
домашни думи (вероятно чрез промяна в значението им). Неговата толерантност към
заемането на думи обаче е насочена към славянските езици и на първо място към черковнославянския. Например когато разсъждава за думите дружество, дружинство,
съдружество и съдружие по-надолу, пише: „Според нас, когато коренът на една дума я
има в живия език, ний свободно можем да заемаме всичките производни от нея думи в
другите славянски наречия и най-първо от чърковното и ако я няма – от руското, което
е по-близо до него, а после и от сръбски, и чехски, и полски, когато е по-вразумителна
и по-близка до свойството на българския език” [Славейков 1979: 379]. Причина за избора вероятно е прагматизмът му. Оставяйки настрани творческото си его, писателят
осъзнава, че езиковият неологизъм е дело субективно и следователно му липсват две
много важни качества, за да стане елемент на книжовния език – комуникативност и
общоупотребимост. Временното неудобство на семантично и граматично адаптиране
на заета славянска лексикална единица той преценява като много по-маловажно и преходно, отколкото създаването на нови думи. Позицията му би могла да се обясни не
само с прословутия му реализъм, с практичността му, но и със своеобразната му идея за
славянска интернационализация: „Защото да правим ний за всичко нови думи, които са
необходими, по свои особени производства, ще каже да влезем в един съвсем безизходен път, щото не само сходните нам народи да ни не отбират, но и сами ний да си не
отбираме помежду си, и тогаз ще стане нужда всякой писател да има свой си особен
речник за употребяваните от него производни и нови думи. Да пишеме само със съществующите в езика думи е невъзможно, а кога ще внесем нови, били те или тъй, или
инак произведени и сглобени, все ще бъдат нови за онез, които ги не знаят, и инак те
ще ги учат” [Пак там].
Отношението на Петко Славейков към заемките от руския език е по-толерантно
от мнозина други книжовници. То е основано предимно върху българско-руските езикови взаимности, коренящи се исторически в общия черковен език. Концентриран из149
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раз на мнението му по тази тема може да се намери в критичния коментар на отзива на
д-р И. Богоров за учебника на Йосиф Ковачев „Школска педагогия”, издаден през 1873
г. Критичната статия на Славейков излиза през същата година в сп. „Читалище”151 и
основно е посветена на опитите на Богоров в този отзив да препоръча замяна на суфикса -ител със суфикса -ик, който му се вижда по-български (напр. обичник вм. любител,
училник вм. учител и под.). Нелепостта на замените Славейков подправя с цветисти
думи: напр. замените, определени като „напъвания”, „са скивнали” на Богоров, а трудът
му е „излишен и суетен, но еще и произвол ухрабен152 за езикът” . Доводът на Славейков почива на реципрочна логика: „и при учител, светител, любител и др. русите пишат и началник, духовник, изповедник и др., без да ся презират, че това не е по руски, а
по български”. „Не трябваше ли и те да изключат тези несвойствени на язикът им окончания и да излеят всичките на -ик думи в един калъп на -ител, за да бъде язикът им
чисто руский?” пита Славейков и не без ирония отговаря: „в редът на руските писатели
не ся е намерил человек с такваз мудра глава, както нашего г. Богорова, дето да им направи таквоз спасително предложение и да земе на себе си този тежък труд!” [Славейков
1979: 416]. Назовавайки се чирак в българския език, той съветва младите български
писатели „да си пишат свободно, водени от по-общото употребление (курсив мой,
Н.Н.), като внимават се как пò приляга според разумът на съдържанието и де как е посгодно за благогласието на язика и за изящността на слога” [Пак там].
Впрочем езикът на „Школска педагогия” не провокира езиковия усет само на И.
Богоров. За нея критично се изказва на страниците на сп. „Читалище”153 и Васил Попович154, „който остро реагира на масовото навлизане на западноевропейска лексика –
с цели словообразувателни типове” [Иванова Д. 1994: 43]. За да бъде четивен и да се
разбира от по-голям брой читатели, за да има по-голям успех, В. Попович препоръчва
на Й. Ковачев да исхвърли от превода си „педантичносттъ и множеството чужди думи,
и сичките -изми, непонятни на Българина” (с. 490). Вижда се, че реакцията към чуждата
лексика не е избирателна само към турцизмите, русизмите или разговорните гърцизми
– тя засяга всякакви чужди думи, дори онези, които биха допринесли за интелектуализацията на книжовния език, но носят неудобство (макар и временно) и недоумение у
българския читател, който не владее западноевропейски езици.
През 70-те години на ХIХ в. темата за езиковата чистота и произтичащите
от нея проблеми, които стоят за разрешаване пред българските книжовници, са изразени все по-отчетливо. Назоваването ѝ е още едно доказателство за това. „Един от тези
въпроси, на които отдавами ний капитална важност, е по нашето мнение и въпросът за
„Чистотата на българскийт язик” пише Петко Славейков през 1874 г. в статията „Българский язик”, отпечатана във в. „Шутош”155. И възмутено продължава: „Един само
поглед, хвьрлен върху съвременната наша литература, открил би всичката грозота на
варваризмите у писменнийт наш язик. Български книги са вестяват всякой ден, на рядко, твьрде рядко ще видиш книга, писана с колко-годе чист и благоприятен язик. …
Истина е еще, че на общата наша немарност към пречистванието на язика ни причина е
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особено това, че ний сми обръгнали вече на тези варваризми и едва ли ги даже забележавами в всякидневнийт си живот” [Книжовници 2007: 358].
В българската лингвистична литература обикновено за пуризма на възрожденските книжовници се говори предимно когато се интерпретира творчеството на И. Богоров. Това несъмнено е предизвикано от крайностите му и несполучливо създадените
неологизми. И той като че ли заема цялото пространство на темата. Пуристичните възгледи на П. Славейков са били коментирани ведно с цялостната му книжовна дейност
[вж. напр. Иванова К. 1982: 232; История 1989: 228–229; Иванова Д. 2002: 321 и др.],
или в контекста на дискусиите за „пътищата, начините и средствата за изграждане и
обогатяване на книжовния език”, в които специално място заема въпросът за чистотата
на езика [вж. Иванова Д. 1994: 28; 36; 43; 2012: 298], без да са били обект на нарочна
интерпретация156. Самият той свидетелства, че още в младите си и творчески незрели
години навярно патриотичното му чувство е проговаряло чрез конкретни пуристични
замествания. В предговора на издадените през 1892 г. (ч. I) и 1897 г. (ч. II) дълго време
събирани притчи и пословици, озаглавен „История на събирането им”, писателят споделя: „Забележих обаче много пъти, че тези, които си служеха с такива стари думи на
турски, като говореха на тоя язик, кога говореха по български, мъчеха се понякога да ги
изговарят и по български или да придават поне смисълта им, което и сполучваха. Особено жените, които тоже знаеха турски, но си говореха по български, често привождаха
такива думи, преведени на български, но преведени тъй, както не би ги превел сега даже и най-вещия от нашите книжевници. Работата стоеше в това, че онези думи, които
на турски се земаха из турския живот и от турските нрави и обичаи, оставаха без смисъл, ако да се преведяха буквално на български; затова те ги осмисляха, като превождаха не думите, а смисълта на действието с онова, което е свойствено на българина. … Но
тогава аз от тия работи не разбирах, а поставил си бях за правило, като чуя и турска
стара дума, да я записвам, и кога я чуях на български, заличавах турската и оставях само българската” [Славейков 1979: 19–20].
Може да се каже, че именно Славейков поставя българския възрожденски пуризъм на научни основи – без да се компрометира с нелепи изказвания и будещи насмешка или ирония творчески опити. Писателят смята, че боравенето с лексиката на езика не
е дело за всекиго, че този, който се заеме с деликатната задача, трябва да е вещ филолог. Ефектът от незнаенето на родния език е изпълването му с чуждици, несъобразеното със законите на българския език създаване на нови думи и въобще неумелите актове
на „очистването” му. Принципно Славейков не отрича създаването на нова лексика
(самият той е посочван за автор на новите думи нагласа, проводник, самодеец), но според него бедата се корени в непознаването на съществуващата. Този проблем е сериозен за възрожденските книжовници и има отношение към механизма на „легализирането” на наречената от днешна гледна точка диалектна лексика. В периода на формиране
на книжовноезиковите норми, вкл. и лексикалните, нормализацията става по пътя на
количественото обращение на една лексикална единица. Така тя става общоупотребима
и следователно книжовна. Непознаването на диалектния лексикален инвентар според
Славейков става причина за безразборното заемане на чужди думи, което влошава качеството на книжовния речник. Макар и заключенията му да не са напълно верни днес
от научна гледна точка, те съдържат тревогата на писателя от задръстването на езика с
думи, чужди не само етимологично, но и на „духа и свойството на народния ни език”,
както сам нееднократно се изразява.
Подобна е и реакцията на Любен Каравелов. Той посвещава на темата малко
място в сравнение със Славейков, който има нарочни публикации. Те обаче не са без
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значение, напротив – обвързването на пуристичната доктрина с формирането на
книжовния език за Каравелов е задължително. Изчистването на българския език от
чужда лексика е критерий за създаването на български книжовен език. „Най-първата
наша обязанност е да изучиме сичките български местни наречия, да направиме български речник и да опишеме духът на нашият език, па после да са завземеме да исчистиме чуждите боклуци, т.е. турските, гръцките, русските и черковно-славянските думи,
и да ги замениме с български, както ги е учувал народът от толкова години” пише той
през 1870 г. в статията си „За езикът” във в. „Свобода”157. „Ние сме българе – продължава нататък, – за това и езикът ни тряба да бъде български. Аз съм уверен, че българете до тогава няма да имат един книжевен език, до когато учените не захванат да пишат
по народният говор и до кога не разберат, че тие не са ни старо-славяне, ни новославяне, а – българе”. Изказването е силно доказателство за вменяването на пуристичната доктрина една от символните функции на книжовния език, а именно диференциращата. През 70-те години Каравелов прозира зловредното влияние на руския панславизъм, целящ да претопи славяните в единна славянска нация, в която единствен книжовен език ще бъде руският. В неозаглавена статия във в. „Независимост“ от 1873 г.
писателят изразява силното си огорчение, от прикритите зад панславизма намерения за
приобщаване към империята на славянските народи и в частност към българския, чиито
„русски братия му казват, че български народ не съществува и че думата България е
само географическо понятие”158. Това е причината Каравелов да отхвърля и идеята за
опора в архаичния език („ни старо-славяне”), както и да отхвърля търсенето на заместници на чуждите думи от други славянски езици („ни ново-славяне”). Книжовноезиковото отграничаване (има се предвид не само естественият език, но преди всичко книжовната норма) според него е от изключителна важност за националната идентичност и
в този смисъл той не е склонен към компромис.
Ясно поставяне на пуристичните ракурси при формирането на новия книжовен език, вербализиране на проблема за употребата на нови чуждоезикови средства
(навярно от западноевропейските езици), се намира в статията на Стефан Бобчев във в.
„Македония”159 „Сегашнийт наш език“ от 1871 г. За актуалността на написаното не само през 70-те години, а и по-късно говори препечатването ѝ 25 г. след това в сп. „Българска сбирка”160, където е посочено, че е първата негова статия – писана е от 18годишния Бобчев, когато е бил още ученик в Медицинското училище в Цариград и когато участва в редица културни и обществени дружества около цариградското читалище „Благотворително братство”. Интересното в случая е, че като една от причините за
нахлуване на чужди лексикални средства Бобчев изтъква езиковата мода: „Една от найголемите ни недостатки е, нека си кажем правичкото, гдето сме горещи любители и
смешни подражатели на всичко, което е чуздо... Срещал съм са и съм чувал мнозина
таквизи да говорят, че сичко, което е наше, било просташко и нищожно, а чуздото, на
против, почтенно и благородно... А земеш да се разговаряш с някого от тях, той на сяка
изговорка ще ти споменава по една чузда реч, много пъти безместно, и без да я разбира,
само за да ти покажи, че знае хе-е-е много! Сичкото туй не показва ли ясно, че нашето
не ни е ни мило, ни свидно и че го презирами!”. Възмущението му от нарастващия брой
чужди думи в книгите и вестниците, непонятни за народа, обаче не е голословно. Демонстрирайки филологически усет, младият Бобчев посочва пътищата за преодоляване
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на порочното явление. „Очистването на странните думи не е никак трудно, както е съставянето на общ писмен език или както на обща писменица, и не иска много време.
Стига само нашите учени, които оценяват най добре тъзи народна нужда, да дадат по
голямко внимание, когато пишат, служащи са с толкози то средства, които образованите времена ни са доставили, и ний ще видим в малко време, че езика ни са очистил и
станал по лесноразумителен... Особенно пак умолявам Г-да Уредници на народни листове и списателите от повременните ни списания да гледът колко са може да бъде писаното им чисто от таквизи думи и слогът им по-лесновразумителен, като поразмислат,
че сякакви хора четът писаното им“. От изказването му проличават две твърде важни за
историческия момент идеи. Първата има отношение към ролята на учения филолог през
70-те г. На него се вменява първостепенна важност. Преценката на учения и подборът и
на езиковите средства, които той ще вкара чрез личното си творчество в узуса, според
Бобчев са най-прекият и ефективен път за очистването на езика. Ученият филолог обаче не е единственият протагонист на сцената на книжовноезиковото строителство. Авторът на статията дава ясен израз на виждането, че печатът притежава силата да формира обществено мнение и по езикови въпроси и в този смисъл ролята на журналисти,
издатели и редактори (уредници), дописници и др. е също толкова значителна в новата
комуникативна ситуация, тъй като пресата има голяма читателска публика с различни
произход и образование („сякакви хора”), излезли от сферата на училищното влияние и
навлезли във възрастта на осъзнатия избор на езикови средства. Написаното във вестника и списанието за тях е образец, пример за подражание. Ролята на пресата за книжовноезиковото формиране следователно е осъзната още през 60-те – 70-те години на
ХIХ в., за да нараства все повече до началото на ХХ в., когато процесите на формиране
на новобългарския книжовен език приключват в основни линии.
На този фон все по-малките позовавания на гръцкият пример говорят в полза на
узряване на идеята за самостоятелния път на книжовноезиково строителство, който
поема новото поколение български интелектуалци в лицето на П. Славейков, Л. Каравелов, Н. Михайловски, Д. Войников, Н. Геров, М. Дринов и мн.др. В литературата от
70-те г. на ХIХ в. е засвидетелствано само едно такова изказване – на Гаврил Кръстевич, който в писмо до българското читалище в Цариград от 1870 г., публикувано в сп.
„Читалище”161, пише: „Тъй особенно грьцити, които размесено, сега са го (езика, Н.Н.)
тъй добре очистили, огладили и обогатили, сближающе го от ден на ден по-много с
ветхият” (с. 101). От изказването му е видно, че нормализацията („огладили”), обогатяването и очистването на езика са три равнопоставени дейности по създаването на нов
книжовен език, с които трябва да се съобразят и българските филолози, ако желаят да
постигнат книжовното обработване на българския език по примера на гръцките.
Възмущение прелива от оценката за говорения български език у ценителя на неподправения български словесен фолклор Кузман Шапкарев. В посветена на науката
езикознание статия „Язикословие” книжовникът от македонските земи с открито огорчение констатира на страниците на в „Македония”162 от 1870 г. безразборната употреба
на лексика от европейските езици: „Тога харна работа ке бидит, тога язикът не ке представляват една пълна язична вавилония, как-що гледаме и сега да правят някои – оставят своите златни речи, а ги заменват с чюжди европейски, и то не барем земен от един
кой да йе, ами от всите безразлично, та за да им разберет некой писаното, нуждно йе
предварително да изучит всичките тия Европейски язици, така велям, да проумеет от
български. Та що правиме с това?” [Книжовници 200: 468–469]. Интересен в случая е
фактът, че К. Шапкарев не роптае срещу турска, гръцка, руска или черковнославянска
лексика – обичайните мишени на пуристичните актове на възрожденските книжовници,
161
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изразени чрез словесни нападки или конкретно заместване. За първи път в изказванията
се демонстрира принципно негативно отношение към думи от западноевропейските
езици (по-късно са регистрирани още две: на С. Бобчев – 1871 г. и на В. Попович – 1873
г.), чиято неконтролирана и непремерена употреба според автора на и статията води до
вавилонски хаос. Навярно няма да бъде пресилена констатацията, че привързаността му
към фолклорното начало163, примерът на сръбските книжовници, които се придържат
идеологически към известна руризация на книжовния сръбски език, както и липсата на
система в заемането, на обмисляне и предпочитание към определени лексикални средства от западноевропейски езици, водят у Шапкарев до отхвърляне на самата идея за
заемането като средство за интелектуализация на книжовния език от последното десетилетие преди Освобождението.
Докато Марин Дринов пропагандира формирането на книжовния български
език, в това число и на лексикалната му система, чрез конкуренция на езикови средства
от различни български диалекти, т.е. по естествен път, то Кузман Шапкарев ратува за
сглобяването на книжовната формация от диалектни средства – практически същото,
но подчинено на изкуствен подбор и форсирано във времето изграждане от книжовници – учени, учители, вестникари, от интелигентското съсловие. За тази цел той замисля
съставянето на специален „Речник на български думи”, озаглавен по-късно „Градиво за
български речник”, който остава неиздаден до смъртта му през 1909 г. 164 Материалът
обаче е събиран от 60-те години на ХIХ в. до първите години след Освобождението и е
отпечатан в „Сборник за народни умотворения, наука и книжнина”, част І–ІІІ, 1891–
1894. Третата част от речника носи заглавието „Чужди думи, употребявани в българский язик” и съдържа 1708 речникови единици, от които 90% са турцизми. От руски и
западноевропейски няма, 10% са от гръцки, албански, влашки [Кювлиева-Мишайкова
2001: Х–ХV]. Дали защото книжовникът от Македония е замислил речника като диалектен (какъвто го определя В. Кювлиева [Кювлиева-Мишайкова 1997: 241–247]), а в
диалекта липсва лексика от западноевропейски произход, дали защото е променил позицията си относно присъствието на интернационализми в българския език, К. Шапкарев не предлага български заместители на думи от руски и западноевропейски произход, назоваващи новите понятия на модерната епоха.
Доказателство за разпространение на пуристичната доктрина в строителството на книжовния език през ХIХ в. е участието на книжовници, които не са оставили
ярка диря като интелектуалци – писатели, журналисти, филолози (както и да се тълкува
последното определение по отношение на Възраждането). Ревност към опазване чистотата на българския език през 70-те години проявява и ломският учител Никола Попов.
В две свои талантливи публикации от 1872 г. той демонстрира активно отношение към
темата за чистотата на книжовния език. В първата – статията „Характеристический найглавен знак на славянските язици въобще и на българския особно или възвратнопритежятелното местоимение и българските писатели”165, – която започва със стихот163

Има се предвид дълговременният му интерес към фолклора, дал обилни плодове в над 2000
страници издадени текстове и кулминирал в „Български народни приказки и верования” (1885 г.) и
„Сборник от български народни умотворения” (1891 – 1894 г.).
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Речникът е издаден през 2001 г., вж.: Градиво за български речник на Кузман Шапкарев. Ред. В.
Мурдаров. София: Аура, 2001.
165
Читалище, г. II, бр. 22, 1872. Авторството на подписаната с инициали Н.П. статия, приписвана
на Н. Първанов, е установено от Д. Иванова [Иванова Д. 1994: 169–176; 2000: 101–106]. За съжаление, в
христоматията „За български род и език” той е записан като Николай Попов [Книжовници 2007: 556],
който е съвсем друго лице. От друга страна, в „Енциклопедия на българската възрожденска литература”
даровитият чешки възпитаник Никола Попов не е включен, за сметка на русенския учител Николай Попов, чийто труд на книжовната нива е определен от авторите ѝ като „плод на общата психоза сред учителското съсловие да се сътрудничи на периодичния печат и да се занимава с книжовна дейност” [Ен-
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ворение от В. Ханка166, посветено на езика, учителят коментира преводите от неславянски езици, в които преводи под влияние на чуждия език липсват възвратните притежателни местоимения свой и си, така характерни за българския и за славянските езици.
„Такива подобни злоупотребления – пише той – срещаме в язика си на сяка страница и
това до толкова осквернява язика ни, щото само по име остая славянский; за това тука
подканям сега българските досегашни и отсегашни писатели и преводачи да обръщат
най-голямо внимание и на характеристическия тоз знак своего язика, каквото за напред
да исчезне тая мрьсна погрешка из чистия ни българский язик, та така да стигнеме и в
това другите си братия славяне” [Книжовници 2007: 558]. Неговата забележка издава
чувствителност към езиковите значения и единици и преводачески усет. Впечатляват
приписаните емоционални признаци „злоупотребления”, „осквернява” и особено
„мрьсна погрешка”, противопоставени на „чистия ни българский язик”. Те издават позициите му към темата за езиковата чистота, към която принос навярно има познаването на съвременната му чешка езикова ситуация167, чийто компонент е пуризмът; доколко обаче състоянието на пуристичната доктрина в нея му е известна, е в сферата на догадките.
Придобиването на качеството чистота според Н. Попов може да стане по два пътя: чрез търсенето на заместници на чуждите елементи сред фолклора/диалектите и
сред древните писмени паметници. Този път за култивиране на езика, посочван от почти всички български книжовници и характерен за вижданията и на чешките филолози
от втората половина на ХIХ в., е посочен в неговото „Писмо до читателите на „Читалище”, публикувано през същата 1872 г. в сп. „Читалище”168: „Едновремешните хилядогодишни паметници, у които са пази езика ни, трябва да уважаваме съшто така, както
и народните песни от стърна песнопойническа или поетическа, сир. да ги имаме за извор, из който потомството си приповнюва пресността, чистотата и различното съвьршенство и зрелост на своя баштин и майчин, на своя прадедний език” [Книжовници
2007: 560]. По-нататък, без да посочва директно, говори за многото „погрешки” в списанието – „и особни думи, и цели предложения”, без да уточнява дали това са чуждоезични думи, или конструкции. Дава обаче пример със статията „Животът на животните”, „не затова, че тя е най-лоша по език и че тя най-много загрозява добричкото списание, за което е думата, но заштото тя ми са изпречи някак като позната от друг един
език, който познавам и на който сьм добил своите малко-много познания. Той е Ческия
език” [Пак там, с. 562].
През 70-те години на ХIХ в. в периодиката правят впечатления няколко статии,
навеждащи на заключението, че между ръководството и някои членове на Българското
книжовно дружество, от една страна, и някои останали извън него български филолози,
от друга, съществува напрежение. Пример за това са разменените между проф. Марин
Дринов и Найден Геров мнения. Каквито и да са били причините за липсата на единодушие у тях относно пътищата и начините на книжовноезиково строителство (споровете са основно за състава на азбуката и правописа, а навярно и личностни), част от аргументите имат пуристичен нюанс. Първи в нападките според датите на публикациите е
Найден Геров, подписал се като „Мушяк”. „Така казва Г. Дринов, че щяло да прави
циклопедия 1996: 587] – оценка, която би могла лесно да се свърже с ерудита Никола Попов, ако не се
забележи грешката в „За български род и език”.
166
Има основания да се предполага, че преводът е негов, тъй като в края на следващата статия пише, че знае чешки език – по сведения на А. Илиев той е учил в чешкия град Табор, а в архива на К. Иречек са открити писма, „от които личи, че Н. Попов е сред онези български интелигенти, с които именитият чешки учен лично се познава и си кореспондира” [Иванова Д. 2000: 104].
167
Има сериозни причини да се смята, че Н. Попов е повлиян от чешка лингвистична литература и
по-специално от идеите на Й. Юнгман [вж. Иванова Д. 1994: 58–60].
168
Читалище, г. IV, бр. 20, 1872.
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„Българското Книжовно Дружество” в радението си, за да изработи един „книжовен”
язик, нъ сам той е много далеч от да е направил така и членът му за „новобългарското
азбуке” е пълен с чюжди речи и в него има такива грамматически форми и изречения,
дето да му се чюдиш отде ги е избушил”. Изказването е част от статията на Н. Геров
„Учение на Г-на Дринова за новоблъгарската азбука”, поместена в сп. „Читалище”169.
Това е поредното противопоставяне срещу употребата на чужди думи и конструкции и
забележителното е, че Н. Геров изключва традиционните източници на чужда лексика и
в групата на неуместните езици не споменава черковнославянския, гръцкия или турския. Самият Н. Геров, който в речника си е регистрирал и разтълкувал доста голям брой
говорима ориенталска или гръцка лексика „из устата на народът”, както той самият се
изразява в предговора, се противопоставя на употребата в Дриновата статия на русизмите: „речи и изречения, нечуени, невидени и непознати в нардний язик” [Пак там].
Лексикографското поприще на Н. Геров определено заостря вниманието му към
чуждата лексика. Години по-късно, в предисловието на „Речник на блъгарский язик”
(1885), той споделя: „Сега вече има излезли на блъгарски доста книги, за да се каже, че
би могло да ся земе и от тях нечто за доплънение речника ми: но всичките тии книги са
плъни с чуждици. Нашите писатели сега не правят яко разлика между Блъгарскити и
Русскити речи от Русский речник, не смятат, че наместо тях ние имами свои и чясто не
по една или две, а и по пят, по шест и повяче с същето знаменование. По тоя начин в
книгити, които имами сега, и най-паче в ония, които са излезли след войната за освобождението ни, освен множъство изречения, несвойствени на Блъгарский язик, има и
премного речи, които не са Блъгарски и до това время не са употребявани от Блъгарити, нито са били известни тям” [Геров 1885/1975, Т. I: II]. Следователно съставителят на
речника е определял виждането си за езикова чистота не точно според етимологията на
лексиката, а според това доколко е „одомашнена” и станала част от активната речева
комуникация на носителите на българския език. Несъмнено той е подлагал на етимологичен анализ думите, като е записвал техния произход170 и ги е отбелязвал със звездичка. Критерий за допустимостта на тези чужди думи, навлезли в активния речник на
българския език, обаче е употребата им „из устата на народът” [Пак там, с. I]. Самият
речник е замислен като „памятник, от който да ся види какъв е бил блъгарский язик в
народа пред зачялото на новата българска книжнина” [Пак там, с. IV]. Следователно
Геров е приел като нещо естествено речникът на един език да съдържа думи, които не
са изконно домашни. Авторът не смята, че съвременният му български книжовен език
трябва да остане само с този ограничен речников запас – напротив, за новите понятия
ще трябва да се появят нови думи, които да ги означат. Тези нови думи „щем нагласявами от язика си”, а при които словообразуването от домашен материал няма да бъде
възможно, ще „заимами от други язици, и най-право ще да е да ги заимаме от руский
язик, който от всичкити славянски язици е най-близо до блъгарский” [Пак там, с. IV].
Любопитен е един факт в лексикографската му (и оттам и кодификаторска) политика:
Геров обяснява, че е дал „сам-там” и думи, взети от други езици (славянски и неславянски), „които в блъгарский разговорен язик не ся употребяват…, нъ които трябва да приемем в книжний язик, зачтото не може без тях” [Пак там, с. VII]. Всичко това, поставено на фона на критиката му върху езика на М. Дринов, води до някои изводи. На първо
място, Н. Геров не се откроява като пристрастѐн пурист. И в речника си, и на други
места той нееднократно обръща внимание върху неправилното лексикално и особено
семантично заемане, посочва примери за грешки, изброява синоними, коментира от169

Читалище, г. IV, бр. 10, 1874, с. 267.
„От речити, които ся отбележени за турски, има доста, които не са същи турски, а са арабски и
персийски, с каквито е плън турский язик; нъ като ги имаме зети от турцити, то в речника всичкити безразлично ся показват за турски” [Геров 1885/1975, Т. I: VI].
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сенките и красотата на българските думи, чиято употреба препоръчва. В тази светлина
навярно трябва да тълкуваме (като игнорираме личното отношение) забележките му
към езика на М. Дринов. Но в същото време той смята, че като един модерен език книжовният български неминуемо ще заема от други езици, като на първо място препоръчва същия този опасен руски език като най-близък до българския поради дълговременното литературно-езиково и религиозно общение между двата народа. Тук следва да се
отчете влиянието на един феномен, провокиран от глорификацията на Русия и следователно подплатен от чисто политически причини през първите 20-30 години след Освобождението, който не е обект на коментар през изследвания период – езиковата мода,
ориентирана към руската лексика и терминология.
От особена важност за пуристичните нагласи през 70-те години е позицията на
Българското книжовно дружество, тъй като то поставя на нови, по-високи научни
основи книжовноезиковата дейност на българските любослови, всеки един от които –
според чл. 11 на Устава – „трябва не само да си е свършил курса на науките в някой
университет или в друго подобно висше заведение или да се е отличил вече на книжовното поприще, но и да бъде известен с добрите си направления и характер” [Устав
1869: 7]. Именно от висотата на университетската катедра проф. М. Дринов не оставя
без отговор критиката на Н. Геров. Със статията „Азбукето на Българското книжовно
дружество и г. Мушяк”171 той оценява като субективно отношение оценката му за чистотата на езика си: „Г. Мушяк (Н. Геров, бел. моя) свършва критиката си с следнята
хула, която изрича върху езикът ми. „Членът ми (сиреч на Дринова) „За новобългарското азбуке” е пълен с чюжди речи и в него (сиреч в членът) има такива грамматически
форми и изречения, дето да му (?) се чюдиш, отде ги е избушил”. Следват примери за
„чюждите речи”, нито една от които не е чужда, а по-скоро рядко употребявана в говоримата реч. И Дринов заключава: „В тая критика няма логика, няма здравомислие…”
[Пак там, с. 539].
Същата година, този път в сп. „Читалище”172, проф. Дринов няма да пропусне да
отправи упрек към Н. Геров относно замяната на буквата ѧ с я , но зад ортографичните
недостатъци на Геровия правопис всъщност прокарва темата за езиковата чистота:
„много зле правят онези писатели, които заменуват тази исхвърлена буква с я, та пишат, както прави г-н Мушяк: поглядъ, спорядъ, ся. Такова нешто, забележвам, е свойственно на русский език, но е противно на наший, в който няма пример, дето ѧ да е заменено с я… Има Панагюрци, които изговарят и святъ, свята, свято, но на това изговарянье ги е научила черковата, сиреч черковните книги, които, както е познато, са преправени спроти руското изговарянье” [Книжовници 2007: 540–541].
Разменените заядливи реплики документират явната конкуренция между двете
големи фигури на книжовноезиковото възраждане, които се оказват най-уязвими от
темата за чистотата на речта си. Обидните нюанси на реакциите към взаимните обвиненията издават ранимост по отношение на езиковия патриотизъм, а съмнението в липсата му явно се е възприемало като силно компрометиращо за компетентността им. Вижда се, че няколко години преди Априлското въстание и Руско-турската освободителна
война, в така наречените комитетски години, всеобщият патриотичен подем се отразява
силно на възприемането и одобрението на езиковите единици и употреби откъм етимологията им.
Споровете им не остават без отзвук, нещо повече – пуристичната позиция на
широк кръг интелектуалци от 70-те години на ХIХ в. се разширява извън правописната
тема, за да засегне въпрос, който не се решава теоретично, а практически. Това е въпро171

Периодическо списание на Българското Книжовно Дружество, Браила, год. I, кн. IХ и Х, 1874.
Ст. „Как съди г-н Мушяк моето учение за новобългарското азбуке” – Читалище, г. IV, бр. 14,
1874, с. 375.
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сът за диалектната база на новобългарския книжовен език. „Да са пречисте язикът, аз
разбирам да се изхвърлат из него всички ониа думи, които носат печат на чуждо потекло или са многу отдалечени от славянскиат им корен, и да се заместат сʼ други, които
имат чисто българско потекло и стоят по-близу до речениът корен. Но тука се ражда
ново питание: От где да се вземат всички тиа думи? „Явно е: от язикът, що говори народът ни!” [Книжовници 2007: 569] – е отговорът на риторичния въпрос, зададен от
Йосиф Ковачев. С този абзац, поставен в началото на статията „Едно мнение върху
общи език и правописание” (1875)173, бъдещият депутат и софийски кмет предлага да се
вземе за основа на книжовния език „шопското наречие, според както се говоре оно в
Кюстендил и околността му“. Той казва за него: ”Това наречие174 ни най-малку не е
изпитало на себе влианието на гърцизъмът, влаинизъмът, както македонското, и мощне
малце та е пострадало от турцизъмът, както бълканското; а това обстоятелство утвърдило му е оная гладкост, пълнозвучност и ритмичност, сʼ които се отличува оно в произношението си” [Книжовници 2007: 570]. Като смята, че именно шопското наречие е в
основата на Неофитовото евангелие, Й. Ковачев предлага собствен книжовноезиков
модел [Иванова Д. 1989], съобразен във висока степен с него, и го прилага в буквара си.
Не само фонетичните и граматичните норми обаче са единствените основания, за да го
вземе за образец („оттова най-вразумително е на всеки българин така нареченото Неофитовото евангелие, което е написано повече на шопско наречие… и аз го употребих в
Букварът си” [Пак там]): за неотменно качество на един книжовен език Й. Ковачев приема безспорно чистотата на езика му.
Към темата за езиковата чистота се присъединява с два отзива и Христо Ботев.
Още в първия брой на своя вестник „Знаме”175 Ботев публикува мнението си за кн. IХ и
Х на „Периодическо списание”, за които смята, че се отличават със сериозност. Единствената му забележка е за езика на превода на „Тарас Булба”, направен от Нешо Бончев
– според Ботев той е „пълен с русизми” и това влошава качеството му. В същото време
Ботев не смята, че българската книжовна лексика може да се захрани с липсващи за
новите понятия думи, образувани само с домашен материал. Това прозира от изказването му в същия вестник по-късно176 за написаната от д-р Иван Богоров книга „Селският лекар”, издадена през 1875 г. във Виена. В нея Богоров употребява и дефинира 285
термина из областта на анатомията, физиологията, диагностиката, симптоматиката и
общата хуманитарна медицина, чийто произход е предимно домашен или съчинен от
автора с домашен морфемен материал [вж. по-подр. Николова 1987]. Неологизацията
смущава Ботев, който пише: „Ние вярваме, че „Селският лекар” ще бъде потребен и
полезен за секиго, но като е написан на чисто български, т.е. богоровски „народен
език”, не вярваме, че ще може да се разбира от секиго” [Книжовници 2007: 581]. Хр.
Ботев следователно не би могло да бъде посочен за пурист – той се изказва по темата
само след като усетът му на филолог е подразнен от непривични и излишни русизми
или от несполучливи неологизми в стремежа да бъдат избегнати чужди по произход
термини.

173

Напредък, год. I, бр. 16, 26 май 1875 и Ден, бр. 17, 2 юни 1875. Статията е изискана от двата
вестника във връзка с „Български буквар по звучната метода за народните школи” от Й. Ковачев, издаден
от Книжарницата на Хр. Г. Данов през 1875 г.
174
Кюстендилският говор е от централната група на югозападните говори; без значение на неправилното му отнасяне от Й. Ковачев към шопските, в случая е важна причината за избора му.
175
Знаме, г. I, бр. 1, 8 декември 1874.
176
Знаме, г. I, бр. 13, 4 април 1875.
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ПУРИЗМЪТ НА ИВАН БОГОРОВ
Обширна е литературата, посветена на творчеството на Иван Богоров [вж. напр.
Андрейчин 1971а, 1971б, 1972, 1977; Валтер 1961; Вълчев 1992, 2014; Вътов 1971,
1993; Гутшмит 1982; Иванова Д. 2007; Младенов 1929; Николова 1987, 2011; Пантелеева 1971; Попова 1982; Русев 1961, 1968, 1969; Станков 1996; Стойков 1946; Шейтанова
1971; Шишманов 1899 и мнозина още]. Голямо място в нея заема темата за пуризма му,
често определян както от негови съвременници, така и от изследвачи на книжовната му
дейност в наши дни като краен, чудат, необоснован, до степен името му да се използва
като синоним на нелепо езиково чистачество. Необходимо е да се разграничават конкретните прояви на тази негова дейност (които всъщност я аргументират) от причините
за съществуването на доктрината, поетапното ѝ развитие и спецификата ѝ в българската книжовноезикова ситуация, тъй като тези актове са неин продукт, а не само плод на
филологически индивидуализъм. В този смисъл за пълната картина на Богоровия пуризъм е нужна интерпретацията не само на собствената му дейност, проследена хронологично и във взаимодействие с книжовноезиковата ситуация, но и на възприемането ѝ от
неговите съвременници.
От 1842 г., когато 22-годишният Богоров издава превода на „Математическа география” от руския автор Бардовски, до Освобождението той отпечатва 22 преводни и
авторски книги и брошури и публикува множество статии в редица вестници и списания, между които „Българский орел” и „Цариградски вестник”, „Дунавски лебед”,
„Турция”, „Гайда”, „Народност”, „Български книжици”, „Съветник”, „Журнал за наука,
занаят и търговия”, „Читалище” и др. Творчеството му е разнообразно в жанрово отношение и със значителен обем, част от него има кодификационен характер – „Първичка
българска граматика”, 1844, и „Първичка българска словница”, 1848; „Френскобългарски речник”, 1869; „Българско-френски речник”, 1871 (колкото и условно да се
приема кодификационният им характер) и „Български речник с тълкуванея и примери
(А – вдлъбнат)”177, 1871. В него пуристичната идея постепенно се развива и претворява,
придобивайки различни форми. Ако се следва логиката на проявите на българския пуризъм през възрожденските десетилетия, в които Богоров пише и издава, би трябвало
да се отчете в хронологичен ред отношението му към няколко основни проблема.
Както повечето български книжовници, у които еволюира различна по интензитета си пуристична доктрина, у Богоров може да се отбележи на първо място честолюбието му на българин и желанието му за еманципация на българския език. Към подобна мисъл го тласкат вероятно контактите му с млади български патриоти най-напред в
Цариград – напр. с Алеко Богориди, Сава Доброплодни, Георги С. Раковски. Тригодишното пребиваване в Одеса, където Богоров продължава образованието си в реномирания Ришельовски лицей, е следващият външен тласък за осъзнаването на мястото на
българския език сред славянството. Там Богоров учи заедно с Найден Геров, Добри
Чинтулов, Ботьо Петков; дълбоко е уважението му към Васил Априлов – „първия апологет на славянското съзнание у нас”, който „дава смисъл и съдържание на идеята за
българската родина: за „славизма” – против елинизма” [Йоцов 1992: 21]. Така „копнежът на българската интелигенция, която иска да се домогне до това по-високо славянско учение най-добре се изразява от Богоров, който дава на тази ориентация не само
177

Много по-късно в „Живота ми, описан от мене” (1887) нарича този речник „голямото добрутро”
[Богоров 1970: 36].
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руско-славянско лице, но и западнославянско” и който илюстрира как антитезата българско~елинско се замества със славянско~елинско [Пак там].
За израстването на славянското, респективно на българското езиково и културно
самосъзнание у него особено благоприятства личният му опит в Лайпциг по време на
студентските години, когато става свидетел на културния подем на германците, част от
който е и грижата за чист немски език, чието начало се поставя още през ХVI в. Именно германският град е средата, която го въодушевява да създаде с оскъдните си студентски средства първия възрожденски вестник „Българский орел” през 1846 г. „И ми Българете требва да започнем да са усещами като народ, който има същите правди с другите Европски народи!” пише той в уводната статия на първия му брой, озаглавена
„Свикванье”. И продължава: „требва ли ми още много време да оставим мъртъв нашът
язик, когото сми напоследили от нашите прадеди? … Не! … Ми требва да държим
здраво езикът си и вяратъ си! Ми требва да покажем…, че сми славене, братия на Московците, на Сърбите и на другите Славенски народи!”. Напредъкът на българския народ
Богоров вижда осъществен чрез създаването и разпространението на литература на
„бащинът му язик”, което е основна причина да търси комуникативното начало в създаването на новобългарския книжовен език.
Междувременно Богоров публикува „Български народни песни и пословици”
(1842). Самочувствието му, инспирирано от осъзнаването на принадлежността на българите към славянска общност и особеното място на българския език в нея, съчетано с
намирането на богати образци за сравнение от фолклорния материал, става канавата, в
която се втъкава отношението му към граматическата основа на книжовния език и
по-специално към въпроса за присъствието и мястото на членните форми, както и към
специфичния български вокал, отбелязван с буквата ѫ. Още в предговора на превода на
„Математическа география. Част първа”178 от руския автор Бардовски (1842) [Богоров
1842: III–VII] младият Богоров смята за нужно да упомене „някои неща за правописаньето”, а именно за членните форми и българския фонетичен облик на думи, съдържащи наследници на някои старобългарски вокали. Коментарът върху техния правопис
всъщност е доказателство за убедеността на преводача относно употребата им в книжовния български, която не се подлага на съмнение. В следващия абзац Богоров със
същия утвърдителен тон, подкрепен от сравнения със „славенскийт език”, обосновава
употребата на континуантите на големия ер и голямата носовка от старобългарския
език, а именно на вокала [ъ], записван от него с буквата ѫ. От целия предговор (в който
се легитимира фонетичният облик на възвратно-местоименната частица се, анализира
се етимологията на ятовата буква, коментират се четирите „падежа” в българския език
– именителен, винителен, дателен и родителен) – лъха увереност и непоколебимост в
следването на избраните от Богоров норми.
Две години след превода на „Математическа география” книжовникът издава
граматиката си179, наречена от него първа заради ключови моменти в тълкуването на
структурната основа [вж. подр. Вълчев 2014], един от който е реставрирането на българската фонетика на лексика, широко употребявана в българската книжнина в черковнославянски фонетичен вариант. Кулминация на Богоровото отношение към граматическата структура на формиращия се книжовен език обаче е теоретичната обосновка на
178

Ст. Стойков предполага, че за първи път проблемът за чуждите думи у Богоров възниква именно при превода на „Математическа география”. Първата му реакция при превеждането според него е да
приеме едни думи направо от руски, а други да преведе или съчини [Стойков 1946: 12]. Преки Богорови
изказвания по този повод обаче не са налице, така че темата за чуждите езикови средства в това съчинение няма да бъдат коментирани.
179
За умерените пуристични усилия на Богоров в „Първичка българска граматика” (1844) в приложения към нея речник вж. тук главата Пуристичната идея през 30-те – 40-те години на ХІХ век, с. 52–
63.
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употребата на членните форми в предговора към второто ѝ издание, онасловено „Първичка българска словница” (1848). Нарочният „Книжовен предговор” с обем 21 с. [Богоров 1848/1986: Г–КГ] представлява всъщност трактат, посветен във висока степен на
членните форми, които за Богоров са израз на българщина. Интересното в случая е, че
като аргумент за присъствието им в нормативната система той прави аналогия с други
езици: румънски, албански, санскритски. Най-тежкият аргумент обаче е съществуването им във френския и италианския книжовен език и критиката към гръцкия, който през
40-те г. е във фазата си на силна архаизация (налагането на катаревуса). „Нито пак можем да гледами Гръците какво правят днес с писаният си язик, защото нашът народ и
язик не е на еднакво изменяване с Гръцският и може онва, дето е добро за нихният, за
нашът да е зло” подчертава книжовникът. Паралелно с това той разсъждава и за падежите като антипод на „ставиците”, обобщавайки мнението си: „Ми можем да задържим
само те падежи, които говорят и до днес Б ъ л г а р е т е ” [Пак там, с. Ι]. Разредката отправя към езиковия му патриотизъм, който е форма на една от началните фази на пуризма.
През 40-те г. И. Богоров е значително толерантен към употребата на чуждите
лексикални средства. Знаейки няколко чужди езика, той не може да не забележи, че
чисти в лексикално отношение езици не съществуват. Затова и в уводната студия „За
равнописанието на язикът ни” към „Първичка българска словница” пише: „а колкото за
те думи, дето ги нямами, слободно можем да пишем чюжди, още повече като погледнем, че нито един от истащените язици на Европа е без чюжда дума” [Богоров
1848/1986: ΣΙ]. Веднага обаче обръща внимание върху произхода на думите, който определено има за него значение, като го нарежда в скàлата престижно~непрестижно.
„Друго: млого думи има български, които нашите приимат за турски и ги менят с руски, както:… Така и за частиците: понеже, убо, абие, елико, иже, же да употреблявами ония, които си говори народът, защо по-добре е една десетка чюжди думи, колкото такива дърдънии. Ако ли исками да покажем с тва, че нашът язик е чисто словенски,
то е напусто, за него ред по-добре щем сполучим, га пишем чисто български, както говори народът, тогава ми не щем да имами потреба от други слов. наречия, а те щат са
спомагат от нас, и на всите ще бъде нашът язик основа, защо нашето наречие е една
първина на всите други” [Пак там]. Написаното показва няколко неща. Първо, Богоров
свидетелства за оценяването на турската лексика като непрестижна от българските
книжовници и за замяната ѝ с по-престижната руска, за постепенното навлизане на русизмите в писмената им реч. Второ, етикетът „дърдънии”, който поставя на черковнославянско-руските думи, издава неодобрението му и предпочитанието все пак към турските им съответствия по причина, че се говорят от повечето носители на българския
език. Това означава, че Богоров преди всичко дава преднина на комуникативността в
лексиката и езика180 въобще. По-късно той ще измени на този принцип.
От 1848 г., когато започва издаването на „Цариградски вестник” (чийто собственик и редактор е първите три години), до 1858 г. Богоров не публикува нарочни текстове, в които да изказва мнения относно чистотата на езика или нарушаването ѝ от страна
на български книжовници. През това десетилетие се посвещава на преводачество и
180

Тази позиция може да се аргументира и със схващането му за неуспеха на погърчването: „Тъй
за гръците е по-прилично да познават еленский език, за да са учат по свои списаниа, а не да ги зимат на
един европски език, преведени от същий еленски. На таз идея, толкос права за гръците, ний българите
сме длъжни за днешната наша народност; защото гръците преди пендесет години наместо да ни учат
просто гръцки, щото за две-три години да сме готови гърчета, те преподаваха нам еленский език и го
превождаха на гръцкий, когато ний не разбирахме нито единий, нито другий. … Ако бяха те са вразумили тогас да приемат за основа народний език и да улеснят колкото са може сичко за изученето му, ний
синца нине щяхме да бъдем гърци и да сме са забравили веке, че сме биле някогаш българи!” [Богоров
1872: 4].
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учителстване; особено важен период е следването и завършването на медицина в Париж, след което практикува професията си в Цариград и Пловдив.
***
Несъмнено ракурсът на утвърждаване на българския език е пряко свързан с отношението на Богоров към чуждите езици. Това отношение е здраво свързано с развитието на неговия пуризъм по-късно, тъй като се отразява върху отношението към
заемките от тях. В ст. „Просветение и книжнина на българети”, поместена в сп. „Български книжици”181, Богоров отделя специално място на темата. Той смята, че „Българети да станат учени, достойни за някоя градска служба и добри търговци, тряба да
знаят неизменно четире язика: българский, турский, французкий и гръцкий; първий ще
им служи между тях си, вторий между управлението, третий между света и четвъртий
между големити търговци…” [Книжовници 2007: 199]. Нищо лошо следователно той
не вижда в изучаването на чуждите езици, напротив – прагматизмът на времето според
него изисква отварянето на българина към модерния свят посредством чуждите езици.
Оценката обаче, която дава на българското „просветение” и книжнината до излизането на „Българский орел” през 1846 г. и особено на „Цариградски вестник” (1848–
1850), е определено критична. Тя се основава на творчеството на повечето български
книжовници, които следват черковнославянските езикови образци. Вън от нея са неколцината, поддържащи новобългарската линия: Петър Берон, Васил Априлов и разбира се, „един млад българин от Липиска”, сиреч самият той.
Изучаването на чуждите езици (самият Богоров знае няколко чужди езика) не е
равносилно на изместването на българския език от функциите му на книжовен от гръцкия и черковнославянския, към чиято им роля до края на книжовната си дейност Богоров ще изпитва неприязън. „Едвам са отървахме от едно замотаване от Елленский език,
да влезем в друго уж наше, и наместо да са залягаме с науки,… да учим умрял език гол
от сяка сциантифическа реч пише две десетилетия по-късно той в „Третье упътване за
българский език” [Богоров 1872: 4]. А в ст. „Народното наше просветение”182 две години по-късно ще определи, че „езикът, на който са е учил (българинът, бел. моя), не е
бил нито Български, нито Русски” [с. 2]. Опасността от тази неопределеност, от допускането на чужда езикова формация (реална или набедена) е образно сравнена с „една
пиперушка, която вечер хвърка около пламъкът на свещта, за да намери там светлина, и
най-сетне изгаря от същий пламък”. Кулминацията на отрицанието завършва с риторичните въпроси: „що търсим днес в черковнославянский език? Не ще ли рече, че са
връщаме назад?” [с. 3]. Затова и в следващата книжка (в ст. „Наставяне памят на ониз,
които желаят да спишат или да преведът една школска книга”183) ще препоръча на
„учените ни, за да говорим и пишем също и чисто Български: … 5. Ако ще
превожда, то най-добре иде от Френски, Инглешкий или немский език” [с. 2].
Причините да кори книжовниците за употребата на черковнославянския език,
каквато употреба практически няма – има употреба на отделни форми, – не са същите
като причините за страха от гръцкия език. Черковнославянският, който е „уж наш” носи следите на руска фонетика, от една страна. От друга – той е функционално мъртъв,
никой не пише на него и наука, публицистика, всички културни реквизити на модерното общество не могат да се творят на него. Реално черковнославянският език не функ181

Български книжици, г. I, 1858, кн. 16 и 24. Първоначалното заглавие на списанието, издавано
от Димитър Мутев, е „Блъгарски книжици”. Когато от кн. 17 до края на г. I редактор става Иван Богоров
[вж. Български периодичен печат 1962: 94], който има нарочен интерес към фонетиката на думата българин, той го променя на „Български книжици”. За темите на публикациите в списанието вж. по-подробно
Д. Иванова [1998: 72–85].
182
Книговище за прочитане, г. 1, кн. 2, 1874, с. 1–5.
183
Книговище за прочитане, г. 1, кн. 3, 1874, с. 1–3.
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ционира като книжовен по това време нито в руската езикова ситуация, нито в българската. Всъщност тази му роля е преескпонирана от страна на Богоров. Отхвърлянето му
обаче е отхвърляне на русизмите, на които архаичната формация става проводник, и
неговата неприязън към черковнославянския постепенно ще се прелее в неприязън към
рускоезичното влияние. Към това следва да се добави и отношението към употребата
на гръцкия език – и там страхът е извикан от комплексни причини. През двайсетте години гръцките книжовници поемат архаичен курс на нормализация и кодификация и
горещият защитник на „бащин език”, както се говори по селата, вижда в него евентуален образец за задържаща развитието на българския език архаизация.
***
Видно е, че отношението на Богоров към езиковата чистота в периода от първата му публикация („Математическа география”) до 1868 г. не се характеризира с интензивност, по-голяма от езиковия пуризъм на българските книжовници от 40-те, 50-те
и 60-те години. Така например в побългарения превод на историческия роман от Алфред Руер „Еничарите” той включва руски, гръко-латински и „доста много гръцки и турски думи”, между които влияние, великодушие, любопитие, период, атмосфера, история, оратор, привилегия и мн.др. [Русев 1969: 51].
Той не изпада в крайности и в ст. „Упътване за българский язик”, публикувана
като брошура през 1869 г.184 Тя започва с критика на съчинения от издателите „Х. Данчов и с-ие” неологизъм летоструй, който не се намира в „Славянски речник”185 и за
който съществува традиционната латинска дума календар, „позната веке на всинца нас”
[Богоров 1869: 3]. Показателно е, че до края на 60-те години книжовникът се въздържа
от словотворство, нещо повече – съчиняването на нови думи от други автори му се
вижда нелепо, след като за понятието съществува вече общонародна дума с дълъг стаж
в говоримата реч, което за него е достатъчен критерий за приемането ѝ и в книжовния
език. Лексикалната ѝ нормализация следователно не се ограничава от чуждия произход.
Нападките му са предимно към нововъведените думи – под подозрение са предимно
архаизми (т.е. черковнославянизми) и русизми.
„Отистина нам е простено кога пишем или кога говорим Български, да заемаме
речи от друг язик, ал ониз, които ги няма народът” продължава на същата страница той.
Критичният му тон, който все още не е адресиран, а обобщен с глагол в 1 л. мн.ч., се
отправя към употребата на руска лексика: „А как пишем нии учените днеска? Нии пишем полвина Български, полвина Русски и навикнати на Русский язик не ся осящаме,
че то е криво на Български, а още повече го имаме за похвала, ако и Русските речи да
имат съвсем противно значение на български, както спор на Русски ще рече кавга, а на
Български берекет” [Пак там, с. 7]. След неадресираното си обобщение авторът на статията се заема с разбор на различни русизми (като идущ, оконча, намерен съм, да замеча, урок) с искреното намерение да обърне внимание върху чуждици, чието място не е в
българския език: „Колкото засега нии щем забележим някои несвойственни речи на
Българский язик, които сме видели тук-там из нашите преводи” [Пак там, с. 8]. Понататък коментира думите клъбо, кръг, ъгъл, проводник, пъргав, изобилие, слог, сложен,
многократен, природа, стойност, заведение, любов (вм. българското либов), древна
история, опитна физика, на чието място предлага свои (между тях и термина сричка
вм. слог). В т. 21 на статията обаче започва остра критика върху русизми, употребени от
184

В „Енциклопедия на българската възрожденска литература” [1996] е допусната грешка: посочено е, че упътването излиза през 1870 г., а „Второ упътване за българский язик”, което излиза през 1870 г.,
не е посочено.
185
Богоров има предвид лексиката на черковнославянския език, а не определено издание. Думата
не се среща в речниците на старобългарския и черковнославянския език. Създадена е вероятно по модела
на думата златоструй.
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Петко Славейков, като изменяем, четеница, удивихся, щастие (вм. чест), уреждано и
издавано, непреривни дроби, понастоящему (вм. нине), безконечно, отривка, като в
критиките си споменава веднъж и д-р В. Берон. Това са според него изрази, които „не
стават нито за вътак”, камо ли за основа на българския език [Пак там, с. 10].
Русизмите той установява не само като отделни думи. Екавото произношение на
думи, съдържащи наследник на гласната [ѣ], също смята за небългарски и вместо тях
препоръчва „чистобългарските” им якави варианти. Критикува търсенето на опора в
черковнославянския речник и прави паралел с френския език: „Кога Френците започнат
да говорят и пишат Латински, прие ще и нии тогаз него Речник” [Пак там, с. 12]. И призовава да се учи българската лексика измежду народния език и най-вече между „помаците, които говорят най-чисто Български” [Пак там, с. 13]. Ценното в статията е, че
призовава съвременниците си да се обърнат към народните песни, които мигрират и
чийто език, респективно лексиката им е всеизвестна на българите, говорещи всякакви
диалекти.
В същото време Богоров проявява езиков реализъм, пишейки, че „Всичките язици, които ся говорят днес в Европа, имат по нещо си и чужди речи, та не е чюдно и нии
с время да си заемем някои, ал кога насновем бащиний наш язик, кога му оставим слободен път да върви напред и да го не заваляме с Славянски свойства и едновремешни
изговори, както го правим днес” [Пак там, с. 13]. Той смята, че за да се говори на чист
български език, не е достатъчно да имат българите българска граматика („аршина на
езика”), а от значение е „платното”, т.е. речникът му. Затова настоява най-напред да се
изтъче платното, а после да се мери с аршин. Тази интересна шивашка метафора представя виждането на книжовника за ролята на граматиката и лексиката в структурата на
един книжовен език, в която структура първенствуваща роля той отдава на лексиката, а
второстепенна – на граматиката. Този парадокс – има се предвид поставянето в йерархия на лексикалната и граматическата подсистема – е привиден: за Богоров, а твърде
вероятно и за други дейци на книжовното поприще от края на 60-те г., граматичните
проблеми са намерили вече разрешението си и не провокират мненията им по начина,
характерен за предходните десетилетия. Навярно нормативното уреждане на граматичните проблеми за Богоров, от друга страна, не са имали тежестта на лексикалните, тъй
като в основни линии са били решени или решими.
През следващата година Богоров издава „Второ упътване за българский език”
(1870). То започва още на първата си страница с критика на Х. Данов, че не се е съобразил с препоръките на Богоров, направени в упътването от 1869 г. Укорява го, че използва русизми като цел, намерение, покупател, с които „ходи да им гаси свещите (на българите, бел. моя) с писмовний свой неразумлив език” [Богоров 1870: 3]. Относно граматиката на Йоаким Груев186 казва: „В нея не вижда друго човек освен грамматически
правила за Русский език, под които г. турни-основа са мъчи да вкара Българский, ал и
те са тъй раскривени, щото не струват нито за Востоковци, нито за Груевци”. Според
него русизмите се състоят и в липсата на българско правило за писане на имената на
градовете и реките187 и „кривото определяне на членът” – „две здрави доказателства, че
тя е извадена от русски”. Напр. за изговора на наследника на гласната [ѧ] в Груевата
граматика пише: „А на г. турни-основа са прищяло да са пишът по русски: пять, рядъ,
зятъ, врѣмя” [Пак там, с. 5]. „И тъй таз Основа за блъгарска грамматика е гнила, защо
дето и да я подръпне някой, тя са къса” обобщава на с. 7. Хапливият тон, ироничното

186

Груев, Й. Основа за блъгарскъ грамматикъ. Белград, 1858.
Вероятно Богоров, който е пребивавал в редица западноевропейски градове и знае какво е произношението на собствени имена като Париж напр., има предвид руските правила за предаване на топоними.
187
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номиниране на Й. Груев (г. турни-основа) са илюстрация на Богоровия патос на отрицание на заемането на русизми, срещу които той се бори до края на живота си.
Въпреки приемането на Иван-Момчиловата граматиката188 – „Тя не прилича никак на Основата. Н. м.189 определява чисто речта как я изговаря народът” [Пак там, с.
8] – критикува употребата на някои думи, отхвърлени от Богоров като черковнославянско-руски: понятие, говорим, възраждане, разискания, трябва да ожидами. Следва
отзив за две книги на Др. Манчов190, които също, макар и принципното му одобрение,
будят възражение относно някои небългарски според Богоров думи. Прави преглед и на
речника на Неофит Рилски191, в който намира, че не е дал точни български съответствия на турски думи. Критичният преглед върху учебника по математика на Т. Шишков192 също буди възмущението му с чуждите думи, подробно разгледани и съпоставени с Богорови предложения, които изглеждат неуместни от съвременна, а вероятно и
тогавашна гледна точка. Следва критика на в. „Македония” и в. „Право”, в която иронията взема връх. „Това са нашите вестникари в Цариград – обобщава той, – човеци без
сциантифически познанеа, без прави разсъжданеа, още и които не познават длъжността
си” [Пак там, с. 14].
Прави впечатление общият негативизъм, който лъха от брошурата. В нея Богоров проявява нетолерантност и филологическо високомерие, противопоставяйки себе
си на почти всички български книжовници, активно пишещи и публикуващи в края на
60-те години. Пуристичните му позиции се втвърдяват и дават началото на догматично
тълкуване на идеята за езикова чистота. С този принципно твърд пуристичен курс са
белязани насетне творбите му до Освобождението и особено в периода след това.
Всички това се отнася на първо място до „Третье упътване за българский език”
(1872), издадено като предходните две упътвания във Виена. То е допълнен вариант на
публикация със същото заглавие, излязла година по-рано на страниците на сп. „Читалище”193. Какви са причините да влага средства в повторно, макар и допълнено, отпечатване на текста, може само да се предполага194; със сигурност обаче може да се допусне, че Богоров проявява с това настоятелност и упоритост в отстояване на мнението
си. А то е изпълнено с негативизъм, на места непремерен и несправедлив, често лишен
от така характерния за началните години на книжовната му дейност принцип на подбор
на езикови средства, чието основно предимство е езиковата комуникативност.
Обект на нападките му става на първо място Петко Славейков, остро критикуван
за честата употреба на турцизми, както и на русизми, с което доказва своите „неразбрани мисли за бащиний наш език” [Богоров 1872: 6–8]. В резултат Богоров обобщава, че
„Българите не разбират Славейковий писмовен език”, тъй като е „размесен с Русски и
български речи или думи, а тия речи требува да имат едно тъкмено значение и няма
никаква бележка върху тях коя да са приеме в българско значение и коя в Русско” [Пак
там, с. 12]. Подробно изброява такива думи, като за чужди приема тези, образувани със
суфикс -ия (т.е. черковнославянско-руски); парадоксално е обаче, че предлага отечество или бащиния вм. татковина, като последната е образувана тъкмо със суфикса -ия.
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Момчилов, И. Грамматика за новобългарския език. Русчук, 1868.
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Става дума за прилòжения към „Болгарска граматика, сега перво сочинена” (1835) „Речи Турски и неколко гречески, …”.
192
Шишков, Т. Наръчен учебник за начална математика в три курса. Виена, 1869.
193
Читалище, 1871, кн. 21, с. 641–654.
194
По повод на публикацията в сп. „Читалище” и възгледите, изложени в нея за устройството на
чист български книжовен език, Д. Иванова отбелязва, че те „не са нови, но той намира за необходимо
още веднъж да ги представи на вниманието на читателите, неудовлетворен от състоянието на практиката” [Иванова Д. 1994: 36]
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Той въстава срещу много нови думи, заподозрени за черковнославянски, като дружество, читалище, училище, напредък, дроб (математически термин), обявявам, младеж,
нагон, месояден (тук предлага ядимесо гадина!), свидетел, точка, количество, кислород, наказвам и пр., и пр. [с. 7–11]. На силно неодобрение са подложени Х. Данов, обвинен, че не са български според Богоров в словообразувателно отношение термини и
общоупотребими думи като число, единица, точка, кислород, приятел, наказвам и др.
[с. 9]; Л. Каравелов, който си позволява да използва думи като горчив и съдба; С. Радулов [с. 16]. А когато критикува Н. Геров за употребата на „руски речи, които идат добре
и на български”195, размахва пръст: „Българските и руските речи едни към други имат
лика и прилика като два стръка аглика” [с. 17].
Тук той обаче за втори път се застъпва за някои стари заемки вместо българските им новоизковани заместници, напр. календар вм. летоструй. Всъщност това му служи да отправи пореден укор към Х. Данов, „който си прави оглушки до нине” [с. 9–10].
Защитава и някои гръцки: „Най-сетне школо е позната на цял народ, както и дума ангел, та защо да ги променяваме с руски речи?”. С това изказване би могло да се помисли, че Богоров застъпва функционалния и комуникативния критерий при оценката си
на лексиката, игнорирайки етимологията, ако не продължаваше с отхвърлянето на славянските заемки: „Започне ли човек да крои и да въвожда в езикът ни, без да гледа на
свойщината му, имена още и глаголи от сичките Славенски наречия, които, пощо са
произлезли от един извор, имат едни и същи корени; тогас Българский език ще заприлича на циганска вулия с Русски, Сръбски, Чехски, Лехски и Моравски думи, приети в
него уж според Български корени!” [с. 15]. Неговото отрицание кулминира в нападателни изрази, когато подлага на укор езика на Л. Каравелов и С. Радулов – „А пак някои си хитри гадини въвождат в Български език и причастие” [с. 16].
В брошурата е добавено и мнението му за програмната статия на М. Дринов „За
новобългарското азбуке”. Нелогично на пръв поглед е, че след като в превода на „Математическа география” Богоров въвежда фонетичния вариант на възвратноместоименната клитика се196, 27 г. по-късно критикува Дринов, препоръчващ същата форма, квалифицирайки я като един „барбаризм” [с. 19]. Причините са определено пуристични,
макар и да не се обосновава в брошурата. Пет години по-късно в ст. „За местоимение
са”197 Богоров се мотивира: тъй като се изговаря в Македония, обликът се е сърбизъм;
освен това в старопланинските диалекти се означава ʼпостоянноʼ (ʼвсеʼ). Формата са
смята за широкоупотребима, както и за местоимение от старопланинския диалект, който „е и основата на писмовният ни език”. Към това допълва, че и формата църква вм.
бълг. черква е сърбизъм [с. 2], назовавайки черковнославянския език именно в тази фонетична форма, която се използва от българските учени днес.
Накрая на упътването вниманието му е провокирано от езика на превода на Й.
Груев „Физика за главни народни училища” (1872), за която пише също, че не е намерил в нея нищо друго освен „шилове и бодове” и добавя, че до този момент, за да разбере някой какво пише в българска книга, е трябвало да знае руски език, а отсега нататък трябва да знае и чешки [с. 21].
Всъщност, като разнищва етимологията на неодобрените от него думи, Богоров
като че ли продължава етимологичните опити на Раковски198. Например, визирайки сп.
„Мирозрение”199, издавано от И. Добровски, Богоров извежда етимологията на името
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Геров, Н. Извод из физика. Част пръва. В Белград, 1849.
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Раковски умира през 1867 г.
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Вероятно излизалото през 70-те години списание „Мирозрение или български инвалид”, продължение на сп. „Мирозрение” от 1850 г.
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на списанието от миро („свето масло”) и зрение. За думата мир в значение на ʼсвятʼ Богоров пише назидателно: „речи, въведени от такива черковници, които искат да са покажат пред народът, че уж знаят повече нещо от него, кога говорят с невразумливи думи, както го правят и повечето от днешните учени” [с. 9].
Прави впечатление, че Богоров не е отправял неодобрение към езика на Раковски, поне не открито. Дали е водил скрита полемика с него, е трудно да се каже, тъй като
Раковски излага идеите си още през 50-те и 60-те години. Пристрастията на Раковски
към езиковата старина са били добре известни на възрожденските учени, били са обсъждани. Критичният дискурс на Богоров обаче го подминава, което навежда на предположението най-малкото за симпатии между тях – забележки за езика на другия и от
двете страни липсват. Знае се, че са били близки съученици в Куручешменското училище в Цариград през 30-те г. на ХIХ в.200, а е възможно да са се познавали още в Карлово, където са били ученици на Р. Попович. Съвсем естествено е да се предположи, че
между тях е имало обмен на идеи, който довежда до контраверсни лингвистични позиции у двамата, водещи обаче до един и същ пуристичен резултат.
Действително частичният руски фонетичен облик на черковнославянския дава
правото на Богоров да подчертае, че не е бил наш говорим език, а освен това има големия грях, че „е излеян натъкмо според гръцкий”, след като е русифициран вариант на
старобългарския, на който, от своя страна, са преведени от гръцки свещените книги [с.
4]. За това той съди от фолклора, разбира се, без да отчита хронологичното и териториалното му вариране, както и нещо твърде важно: че архаичният език е имал много побогати функции и по-широки сфери на употреба, каквито говоримият език, представен
изключително от диалектите, е нямал и няма да има. Фолклорните образци стават основа на убеждението му да утвърждава само новобългарски говорими езикови средства
(“бащин език”) както в граматическо, така и в лексикално отношение [Пак там, с. 5].
Така архаичният български в неговия порусен вариант (черковнославянския
език) бива поставен от него в редиците на чуждите езици. Крайното му отричане, постепенно наслояващата се неприязън към всичко небългарско в лексиката води до нещо
неефективно в старанието му да прочисти напълно езика – до странните му етимологии
при тълкуването на думи, употребявани от негови съвременници, и до пуристичните им
замествания с още по-странни неологизми, често противоречащи на словообразувателните типове и начини в българския език. Не е цел на настоящата интерпретация на Богоровата дейност те да бъдат излагани, тълкувани и оценявани – някои от неологизмите
му са дори твърде сполучливи и се знае, че днес се използват най-естествено и безалтернативно, без да има и спомен за неудобство от комуникативен характер. Резултатът
обаче е един: в крайна сметка най-острите стрели на критиката си Богоров отправя
срещу архаичната лексика, заподозряна за повлияна от гръцкия език, руската лексика и
въобще срещу заемките от славянските езици.
Не би било без смисъл да се зададе въпросът дали – освен тези от лично естество, дължащи се на характера на книжовника – няма и външни фактори за безкомпромисната му позиция от началото на 70-те години насетне. Би могло за такъв външен
подтик да се приеме според мен участието му в Славянския конгрес (събор) в Москва201
през 1867. Вероятно той е подействал на Богоровото патриотично чувство: панславянс200

В автобиографията си „Живота ми, описан от мене” (1887) Богоров разказва за приятелството
си с Раковски и вечерните разходки край „лъскавото море”, когато „при свирните от цигулките из султановия сарай бленувахме заради заспалата българска народност” [Богоров 1970: 25].
201
Посочването в Енциклопедия на българската възрожденска литература [1996: 71], че Богоров
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ката идея в нейната руска разновидност го е смутила и той започва да оценява заемането от руски като езикова агресия, дошла да замени гръцката, срещу която пише в ранните си години. Показателно е, че след конгреса той заминава за Виена, после за Букурещ и отново за Виена, откъдето издава трите упътвания; освен тях Богоров издава там
„Френско-български речник”202 (1869) и „Българско-френски речник” (1871). Може би
именно довършителната работа върху речниците го кара да размисли върху обогатяването, нормализирането и кодифицирането на българската лексика. Богоров разбира
сложността на такова огромно дело, непосилно за един човек. „Да са исхвърлят познатите речи, с които посредством езикът си са разумява по между си един шест милионен
народ, то е работа на една Академия203… Нам нине не остава друго, освен да събираме
онова, щото имаме, щото е наше, и да го вардим като един безцен камик” [с. 18] заключава той. Застъпничеството за българския език следователно има и идеологическа, поскоро политическа причина – както у Раковски и отново с обратен знак: към осъвременяване на книжовния език.
Опасността за българския език той провижда от три страни. От едната стои
гръцката езикова и културна експанзия и негативното влияние на гръцкия език върху
образоваността на българите, емоционално описани като част от възрожденската история в ст. „Няколко думи за бащиний наш язик” в поредицата „Книговище за прочитане”204 (което излиза в общо 6 книжки през 1874 г.). Тогава, като неин антипод, като
спасение, идва българското школо, което отваря в Габрово отец Неофит, обаче „Неофитовото школо сбърка в това, че наместо да предава на учениците си по народний наш
език, да го избродеви, да го събира и да го разработева, то разгласяваше да е долен и
прост и трябувало да са промени с неговата майка славянский, сиреч: да са изхвърлеват познатите от народът думи, та да се наместват с други непознати, уж славянски …”
[Богоров 1874: 2]. И когато учениците, закърмени с това елитарно схващане, отиват да
се учат в Русия – последвалата опасност, заменила гръцката, „на връщане, както е познато, станаха наставници и даскали нам на българите. А както им беше вдъхнато още
от началото на учението им, че народний език е долен и прост, то тии, без да вникнат
испървом как говори народът и да са упознаят що-годе с езикът му, започнаха да предават уки на един размесен с чуждо наречие език, и тъй излезе наяве словенский или
както го наричат някой си, писмовний, който са намира днес в повечето школски книги” [с. 2]. „Някой-си казват още – продължава по-нататък авторът, – че ний Българите
както един народ, който започнува сега да са учи и да са просветява и няма на свой язик
нито науките, нито научните речи, то те трябувало да са приемат от Руски, та според
това учените ни в Саморастна (естествена, бел. моя) История нарекоха животно добитакат, че уж таковато нещо нямали Българите; жабри – хрелиете или ушите на рибата;
пайвутка – поповата лажичка; пощепровод – пашникът; в Химия: кислород – кисленикът, че са раждал (?) от киселина както – телето от кравата и др.т. Нима ний не можем
да скроим според свойщината и правилата бащински потребните нам думи,... и наместо: числителница, рисувание, начьртание, да кажем: сметачница или броячница, белезене, набрездене?” [с. 4]. И Богоров логично отхвърля тази рускоезична интервенция
със следните доводи: „Такова едно размесване на българский наш език с чуждо наречие
не може да бъде никак прието, че то е против етимологията, против логиката, и човек
да списува на него, трябува да потъпчи правий разум: 1) че то произлазя против незна202
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янието на българский език от нас, учените; 2) че произлезлите имена от един говор
(глагол) имат значение на истий говор, от който са произлезли; 3) защото сглобените
говори с предлог, според българска свойщина, имат противно значение с руските; 4)
защото наместо употребените руски речи ний си имаме чисто наши български и си ги
разбираме” [с. 4].
Няма да бъде нелогично да се предположи, че пуризмът на Богоров е обективно
извикан и от отхвърлянето на черковнославянския език и поддръжката на новобългарската линия през втората четвърт. До тях той стига по типичния за него път на просветител, убеден от личните си наблюдения в чужбина (имат се предвид престоите в Одеса,
Лайпциг, Париж, Влашко, а по-късно и в Москва, Виена, Букурещ), където вижда как
културният, икономическият, научният и техническият напредък имат за фундамент
модерния говорим език, изместил латинския и заел изключително място в образованието и науката. Аналогията с класическия черковнославянски и новобългарския език за
него е прозрачна и той посвещава цялата си книжовноезикова дейност на утвърждаването на говоримия новобългарски, който притежава качеството функционалност, и отхвърлянето на архаичния. За забелязване е, че по това време вече две десетилетия българите се образоват в светски училища и черковнославянският не е езикът на учебниците;
не е черковнославянски и езикът на периодиката през 70-те години. С тази фраза Богоров назовава само архаичната лексиката, съхранила се от времето на класическия старобългарски език и приютена в черковнославянския език – т.нар. фонетични, граматични и лексикални черковнославянизми, употребявани тогава от българските книжовници
и интегрирани до немалка степен днес в съвременния книжовен език. Несъмнено неговата неприязън към т.нар. „черковнославянизми” има за основна причина функционирането им. Това се доказва от факта, че в категорията черковнославянизми той включва
само онези думи, които не са били характерни за говоримата реч на българите от ХIХ в.
– най-вече абстрактна лексика, в това число сложни думи по архаичен книжен образец,
сегашните деятелни причастия, някои съюзи, предлози и др. Употребяваната в говоримата реч лексика, чиято фонетика в текстовете е порусена – от типа на муж, перво,
дожд и под., – той реставрира и не коментира като небългарска.
Постепенно у Богоров се затвърдява страхът, че всеки чужд език – и най-вече
руският, – от трета страна, представлява опасност за българския, че би накърнил неговата чистота и съответно съществуването му. Парадоксалното е, че за разлика от чехите
например, които отхвърлят немския, но допускат донякъде други славянски елементи –
заради панславистичната идея, модерна по това време сред славяните в АвстроУнгария, то у Богоров съпротивата е най-вече срещу черковнославянско-руското и въобще славянското влияние. В статията си „Един и общ български език”205, също поместена в „Книговище за прочитане”, той обвинява русите, които „са крият под булото на
Славяни да разпростират Рускиат език между сичките славянски народи уж с име панславизи, а по-добре е да се нарече панрусизи, че днес с име Славянски език са разбира
Рускиат, когато тии истите никак не приемат да са заличи тяхното бащинско име Росия
и да са нарече Славяниа... А най-злото е – продължава с патос той, – че тии, ако и да не
налитат толкова на нас, ний сами, без да са осетим, слугуваме на панруската им мисъл,
и са затичаме да правим писмовния наш език Руско-Български, та им ставаме слепи
подлизурки, без да го щем. … Българскиат език наспоред Рускиат е много по-богат.
Махни от страна на Рускиат език сичките немски, френски и татарски речи, че с останалото, което наричат велико-руско, от Ломоносово време, срещнете Българскиат, и ще
видите” [Пак там, с. 1–2]. От тези позиции той критикува оригиналната и преводната
поезия на Райко Жинзифов. Към сърбите, които полагат сериозни усилия за асимили205
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ране на македонските българи, също изпитва неприязън. Гърците също са в групата на
отхвърляните авторитети поради това, че старобългарският език е „излеян според
Гръцкиат” [с. 2]. Статията е обобщение на убеждението му, че устният (естественият)
български език е развален от турски, а писменият (книжовният) – от гръцки и руски.
Смята, че задачата на българите – създаването на общобългарски език – е по-лесна от
тази на немците, тъй като, за да се създаде „един и общ български език”, е достатъчно
само българския учен да отиде по селата, където „селяните говорят по чисто български
и по-добре изговарят думите, когато гражданите, размесени с различни народности, са
си изпоразвалили езикът и употребяват млого речи чужди, турски, гръцки и др.т., та
нам на българите бащин език е селскиат народен език , който живее днес”. И констатира, че общият език е възможен, тъй като в говора на народа „между Охридско и
Шуменско няма никаква разлика, както и между Сливенско и Свищовско” [с. 2]. Одобрението към съвременните му говорими български езикови формации като единствен
източник на книжовни средства, чието предимство е тяхната познатост и стабилност в
узуса, взема превес над високопрестижните в своята традиционност и класичност, но
„небългарски” езикови единици от архаичния език. Това е именно основната причина
езикът и възгледите на И. Богоров да бъдат справедливо определяни като демократични
в онова деидеологизирано значение на термина, което е ангажирано с употребата на
езикови средства, употребявани от преобладаващата част от българите, която по правило не е образована и съответно повлияна от книжни образци.
***
За състоянието на пуристичната доктрина – особено през 70-те години на ХIХ в.,
когато Богоровият пуризъм приема все по-догматичен израз, от важно значение са реакциите на негови съвременници. Справедливо ще бъде да се каже, че положителните
отзиви за чистаческата му дейност са по-скоро рядкост. След излизането на първото
упътване през 1869 г. за брошурата излиза отзив на страниците на вестник „Свобода”206, в който Любен Каравелов пише следното: „г. Богоров има голямо право, дето
са подсмива над нашите писатели, които съвсем са оруссиле българският език, но и той,
в своите брошури, често прави същите погрешки”.
Постепенно обаче симпатията и меката критика на Л. Каравелов ще се трансформират в открита ирония срещу радетеля за чистота на българския език, постигната
на всяка цена. След излизането на „Книговище за прочитане” копривщенецът, който
отрежда специален отдел за книжнина в списание „Знание”, посвещава две статии на
Богоров. В първата207 Каравелов открито се обръща към него, за да омаловажи упрека
му към български книги и автори в бр. 4 на „Книговище за прочитане”, за който смята,
че „не заслужава и най-малко внимание”. Оценките му за Богоровите критики са емоционално-негативни (те са „буламаче”). „Сиромах г. Богоров! И тоя човек са е завзел да
оправя българският език и да пише филологически изследования!” обобщава за него
Каравелов на с. 79. Интересното е в това обаче, че не го упреква за неологизмите и
крайния му пуризъм, а за безполезността на усилията му. Каравелов, който смята, че
филологията „е принадлежност на ситите и на безделниците”, става крайно ироничен в
обобщението си: „г. Богоров е от оние велики филологи, които съ писали не за живите
същества, а за архивете” [с. 78]. Възмутен от българската част на „Българо-французския
лексикон”, възкликва: „Да ни упази господ бог от подобни филологи” [с. 79]. Но Каравеловият негативен патос не се отнася само до Богоров; той изпитва неприязън и към
Българската книжовно дружество, неговите членове и особено към председателя му М.
Дринов.
206
207
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Втората Каравелова статия208 има за обект кн. 6 на „Книговище за прочитане”.
Каравелов заявява, че в съчиненията му не се намира „ни една здрава мисал”, тъй като
Богоров „анатомира сяко новопоявивше са литературно дело, премята различни думи,
превожда ги на български и съветува писателите да ги приемат бездруго, защото той, г.
Богоров, са е родил в Калофер, дето българете съ свети и безгрешни и в етимологическо, и в синтактическо отношение.” И ехидно подхвърля: „Разбира се, че ние сме готови
да приемеме съветите на г-на Богорова и да бъдеме негови последователи само в такъв
случай, ако негово словесие пожелае да не оскърбява така безжалостно Сопотненци,
Карловци, Коприщенци, Русенци и Свищовци, т.е. ако усвои барем следующите думи”.
Имитирайки предложените пуристични замествания, му предлага вм. д-р Богоров да се
подписва като „врач Богоров”. Цитира го обстойно и казва, че не разбира нищо. В
обобщение го назовава „български оракул”.
Действително Богоров е личност, която провокира – и с езика на съчиненията си,
и с езика на критиката си. Така например, когато излиза преводът на географията на
Бардовски през 1842 г., Найден Геров пише за нея пространна рецензия, издадена отделно като брошура от 25 с. С нея започват сложните им взаимоотношения209. Н. Геров
оценява превода като „пръвакът, така да речем, на тая градина (българската книжнина,
бел. моя)” [Геров 1842: 3]. След като му благодари за доброто и похвално дело обаче,
Н. Геров подлага превода на обстойна критика. Любопитна е препоръката му на термина калка землеописание вм. география – „И така не е ли по-добре наша си дума и всякой
да я разумее, нежели чужда и никому неизвестна?” [с. 6]. Оказва се, че в този случай не
Богоров е изявеният радетел за чист български език, а Н. Геров, тъй като калкирането,
„като съзнателна интервенция в подкрепа на автохтонизацията”, е проява на скрит,
„тих” пуризъм [Гутшмит 1998: 100].
Целият текст на рецензията по-нататък представя критичен коментар на тълкуването от страна на Богоров на фонетиката на членните форми и тяхното записване.
Като го упреква в противоречия, Н. Геров показва, че е добре запознат със старобългарския език, който разграничава от черковнославянския; това му дава куража да спомене на три пъти, че е подготвил публикация, с която ще изясни и следователно оспори
написаното от Богоров относно континуантите на някои старобългарски вокали. Геров
отбелязва, че преводачът има свой новобългарски, който не е новобългарският език на
останалите им съвременници. Съмнява се в научната му обективност и го обвинява, че
си измисля правила, несъществуващи в живия език, аргументирайки се с примери от
народни песни [с. 18]. На с. 20 коментира подписа му Иван Андреа Богоев, което според него свидетелства, че е учил в гръцко училище210. Иронизира го, че ако формата е
родителният падеж на името Андрей, то това са „славянщини” и следователно няма
правото да обвинява другите в употребата им. Присмива му се, че допуска редукция, че
не знае пунктуацията и др.
Когато през 1851 г. излиза Богоровата „Кратка география математическа, физическа и политическа”, отзивите също не са ласкави. На страниците на „Цариградски
вестник”211– подразнен от неологизмите на Богоров – Найден Геров (подписан като
Млъчън) пише подигравателно за усърдието, с което „г. Андреев ся подвизава на писменното поприще, та с жялост гледаме, че не ще научи Блъгарский язик, и колкото повече пише на тоя язик, толкова повече ся побръква в него, та никак вече не можем да
208
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му ся надеяме да стане писател”. Обвинява го, че не знае добре руски, което отпраща
към годините, прекарани от двамата в Одеса: „Два пъти ся е подигравал той с Блъгарский язик, иска и трети път да го клъчи и да го мачка, както му дойде на ум. Пръвити две
негови грамматики показахъ, че той не отбира что е Грамматика, та за това никой не ся
обади да му каже ничто, и то му ся стори, че е Грамматический Наполеон…”.
Отзивът със сигурност отново е засегнал честолюбието на Богоров, тъй като годишнината на „Цариградски вестник”, към който той има сантимент, сочи, че редакторът му е вече ненавижданият от него Александър Екзарх, обвинен, че е купил вестника
с измама212. С публичното си мнение за първия превод, за граматиката, както и за географията му Н. Геров определено е предизвикал огорчението и раздразнението на Богоров, откъдето вероятно и започва размяната на мнения, които не винаги са издържани в
добрия тон. Така започва враждата между Богоров, от една страна, и Н. Геров, Й. Груев, Х. Данов и целия пловдивски кръг книжовници, от друга. Много по-късно – след
Освобождението – в предговора на „Речник на българския език” Н. Геров ще вметне за
двата преводни речника на Богоров следното: „Но в тия речници речи-ти, които Богоров дава за Блъгарски, повячето от половин-тъ той е взел от Русски-ти речници или сам
той ги е сковал, та и едни-ти и други-ти нито ся употребляват от Блъгари-ти, нито ся
известни тям, а пак от чисто Блъгарски-ти речи, които ся употребяват в народа, няма
нито половинъ-тъ в тия речници” [Геров 1895/1975: IV].
Богоров си спечелва врагове не само сред пловдивчани. Мнозина подминават
нападките му, без да отговарят публично. И все пак обвиненията му са като че ли наймногобройни към Петко Славейков, чийто принос за изграждането на новобългарския
книжовен език е несъмнен. Естествено Славейков, сам нарекъл се „страстен рачител на
критики и отговори”213, реагира при всеки удобен случай. Предизвикателството идва с
публикуването на упътванията през 1869, 1870 и 1871/1872 г., в които най-чести са упреците към П. Славейков. Последният отговаря през 1871 г. във в. „Македония” и сп.
„Читалище”.
Славейков се опитва да бъде справедлив, отчитайки в статията „За нашия книжовен език” във в. „Македония”214, че Ив. Богоров несъмнено е първоначинател на българското вестникарство. Но веднага го жегва: „Основател обаче на българското вестникарство праведно може да ся счете г-н А. Екзарх от Железник, със старанията и усилванията на когото „Цариградский вестник” можа да трае 13-14 години, когато толкоз други появени изпосле вестници ни един до днес не е можел да прескочи петата година”. А
когато в „Кратък годишен месецослов за година 1874” Славейков употребява думата
благопоспешен, подхвърля в шеговит тон читателите да не я тълкуват „по богоровски”
(от поспиват) [Славейков 1979: 93]. На други места в статията споменава, че Богоров
иска да го наречем пазач или вардач вм. пазвантин, подхвърля иронично, че използва
самотикно вм. инстинктивно [с. 400–481].
В статия в сп. „Читалище”215 той нарича словотворческите опити на Богоров
„буграви калъпи”, а относно езиковото строителство пише по-нататък, че създаването
на неологизми ще доведе до неразбирателство и безизходица, ненужно оригиналничене
– така и така думите ще са нови, нека поне изберем обединителния принцип, съветва
той. Споменава пак Богоров, който би се наредил сред събратята си по перо, ако не са
думите му „особени, които други не разбират, както може най-добре да ся види този
недостатък в книжевните произведения на г-на Богорова”. И все пак критиката на Славейков е по-скоро доброжелателна, той признава Богоровите усилия за чист български
212
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език и го нарича стари побратим. Но забелязва, че авторът на упътванията „са предава с
особит и донякъде оригинален мирак върху изчистението на българския език” [с. 219].
Желанието му да почисти езика от „всички чуждици, които съ вмъкнали в него извън”,
е „желание и хубаво, и достопохвално, и уместно. За да го постигне обаче г. Доктор не
е избрал най-правия и най-прекия път. Тъй са струва поне нам и ний исказвами нашето
мнение. Свободен е всеки да ни възрази” [с. 220]. Славейков смята, че Богоров „сам си
пада в онъзи погрешка, за която осъжда другите” и читателите не разбират езика му и
дава примери. Всъщност критическият коментар на Славейков е аргумент в разбирането на неговия пуризъм216: „Исхвърлят са някои внесени, но вече известни и всекиму
познати думи, а са внисат таквиз новоискалъпени речи…, които може да отбира само
искалъпвача им” упреква той и предлага заместниците им да се търсят „из устата на
народа”. Накрая миролюбиво завършва: „ний ще помолим негова милост да не ни вижда за грешка, ако продължавами да пишим така, както мислим, че по-лесно ни разбира
една не малобройна читающа публика” [с. 221]. В знак за диалогичност на следващата
страница препечатва от „Книговище за прочитане” Богоровата статия „Един и общ български език” [с. 222–225].
Етимологичните опити на Богоров при тълкуването и пуристичното заместване
на набедени и реални русизми и черковнославянизми са предмет на закачки от страна
на П. Славейков, които продължават до края на житейските им пътища. Напр. в Автобиографията217 си думата вредни тълкува под линия така: „Думата „вредни”, почтений
ми читателю, е шопска дума, т.е. чисто българска, и дядо Богоров я има изтълкувана в
Българския си речник… Но тебе, читателю, ако не ти се харесва тая дума или ако я разбираш по източнобългарски и не можеш в този смисъл да я употребиш, то може да си
послужиш и с готовата за в такъв случай чужда дума „способен” и „способна”. Но аз
бих те посъветвал по-добре да употребяваш тази чисто българска дума, а че да си я разбираш както искаш и кога както ти изнася” [Славейков 1979: 48].
Отношение към пуризма на Богоров взема и Христо Ботев, чиято критика е лишена от добродушния хумор на Славейков. Коментарът му е интерпретиран от Р. Русев
по следния начин: „Лошото мнение, което Ботев си е съставил за Богоров като човек,
който се е заел да „разваля” българския език и да го направи „неспособен за нищо” (в-к
„Независимост”, 1874), става причина той да се изказва за Богоровата книга „Селският
лекар”218 дори без да я е чел, преди тя да е излязла, подтикнат към това само от едно
съобщение, че е била сложена под печат” [Русев 1961: 48]. Навярно подбудите на Ботев
са в унисон с неприязънта на Каравелов, с когото делят творчески, идеологически и
издателски идеи, към Богоров.
Когато през следващата година Богоров издава „Селският лекар”, във в. „Ден”219
излиза неподписана рецензия – вероятно на редактора Стефан Бобчев. Авторът ѝ също
не приема езика на Богоров и призовава към компромис. „Колко щеше да бъде хубаво –
казва той там, – ако г-н Богоров поне в тоя случай са вазгечтишаше от своята севда и да
бъде пурист, та че и книгата му да бъдеше по-достъпна за селяни и граждани, сиреч за
всички читатели”.
През 1875 г. на страниците на сп. „Читалище”220 излиза анонимното мнение на
„един млад, но ревностен български ученик в Габровското училище” [с. 411]. В брой 9
216

Коментирайки полемиките между Богоров и Славейков, Д. Иванова смята, че двамата са изразители на „позициите на крайния и умерения пуризъм и по отношение мястото на словотворчеството
сред начините за обогатяване на книжовната лексика” [Иванова Д. 1994: 156].
217
Тя остава неиздадена до късно, когато Г. Константинов я публикува в том с избрани Славейкови произведения през 1939 г.
218
„Селският лекар” излиза през 1875 г.
219
Ден, бр. 1, 12 февр. 1875.
220
Читалище, г. V, кн. 9, 1875, с. 411–420 и кн. 10, с. 454–460.
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на списанието той прави преглед на първите четири книжки на „Книговище за прочитане”. Анонимният автор не е съгласен с виждането на Богоров, че „чуждите народи ни
пречат, защото ако българите решат, ще създадат „един и общ български език”. Смята,
че на българите все още липсва научен език и терминология, каквито руският език вече
е изградил не без помощта на черковнославянския и от които българите биха могли да
се възползват. Подканва Богоров да раздели речника си на две части: една „за чисто
български думи, а друга за чужди думи, които са употребяват в българския език, както
в пишимия, тъй и в говоримия… И Руссите употребяват чужди думи, но имат „словари
иностранних слов”. Коментира отделни думи с неправилно вменено от Богоров значение: „Стомаха заменено с жерката, воденицата; че защо да не е стомах, когато е в общо
употребление и сполучено употребено” [с. 419–420]221.
В бр. 10 на списанието анонимният дописник се връща отново към кн. 1 на
„Книговище за прочитане”, в която е публикувана Богоровата статия „Няколко думи за
бащиний наш язик”, и изразява възмущението си от тълкуването на употребени от други автори думи и от неологизмите му: „Бог не знае нищо, а Богоров знае всичко, и термини да сковава, и на думите опако значение да дава! Нечут и невиден реформатор на
българския език. С магическия си жезъл всичко ще превърне – добре; но ако го оставят” [с. 458]. „Жално ни е за господин Богоров, че са тъй увлякъл и заблудил” [с. 459]
заключава той.
Несъгласие със „словотворческите опити на учения”, следствие на възгледите му
за прочистване на българския език от чужди езикови средства, изказват мнозина още,
напр. Й. Хаджиконстантинов Джинот, както и „някой си Драгойски, който отбелязва,
че читателите „през глава се смеят с езика му” [Иванова, Д. 1998: 52].
***
В патриотичния си стремеж да съхрани чист българския език, Иван Богоров го
смята за лесна плячка на чуждоезиковото влияние поради общите генетични корени на
лексиката на трите езика: български, руски и черковнославянски. Към страха му се
прибавя и възгледът за характера на модерния книжовен език, формиран не без познанието върху западноевропейските книжовни езици222, който е „бащин” – „писмен и говорим”. Този възглед не допуска намесата на архаичната формация и Богоров търси
всякакви причини да го отхвърля при изграждането на новобългарски език. От гръцкия
език той се страхува дотолкова, доколкото е застрашаващо изместването на българския
в училищата и оттам от изместването му като книжовен въобще за сметка на гръцкия.
Но в лексикално отношение малко са гръцките думи, на които търси заместници, дори
проявява известна търпимост към тях заради всеобщата им употребителност; а колкото
до турските думи – той говори за тях само най-общо; рядко е и неодобрението, отправено заради тях към други книжовници.
Богоровият пуризъм започва както у повечето български възрожденци: настояване за еманципацията на българския език, маркиране с отрицателен знак на употребата
на чужди езици като комуникативно средство между българите, постепенно прерастващо в отрицание на отделни езикови единици. Ето защо Богоровия пуризъм не може
да бъде датиран след 1873 г., когато излиза „Книговище за прочитане” – той еволюира
постепенно, за да кулминира в това нарочно посветено на чистенето на езика списание
през Възраждането, в което ученият се оказва „затворен в кулата на пуризма” [Боршуков 1970: 19]. Оттук нататък той ще се отдаде изключително на темата за чистотата на
221

В 20 възрожденски книги е употребен анатомичният термин стомах срещу 2 (една от които е
„Селският лекар”), в които е употребен жерка, 8 – желудък/желудок и 1 – воденица [Николова 2003:
122, 128, 143].
222
Особено онези, които познава при пребиваването си в Германия, Париж и Виена, – все езици, в
които протичат активни пуристични процеси през ХIХ в.
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книжовния език; филологическото му честолюбие ще расте все повече, все по-рядко ще
бъде готов на компромис.
Наблюденията върху изказванията на Иван Богоров, прочитът на публикациите
му от ракурса на възгледите му за езиковата чистота и езиковата критика, на която е
бил подложен от съвременниците си, аргументират няколко типа пуризъм.
Според вида на препоръките и на заместванията, които прави, би могъл да се
квалифицира като етнографски. Смятам, че представите му за чист „бащин език”, който може да се намери по селата, може да бъдат сравнявани с идеята за рурален сръбски
език, претворени от Вук Караджич [вж. Русев 1968: 551], но не и по практическите резултати. Караджич успява да въздейства на езиковата практика и чрез езика си, и чрез
кодификационните си трудове така, че архаичните книжни елементи да бъдат сведени
до минимум. Богоров в това отношение води битка, която е предварително загубена,
както отбелязва в изследването си Р. Русев [Пак там, с. 552]. Причина за това е традицията, както и стремежът към интелектуализация на лексиката на българския език, която се осъществява от 60-те години насетне в българската езикова ситуация, като езиков
израз на общия стремеж на българите към европеизация. Богоров не разбира нещо, което разбират П. Славейков, Х. Ботев, Л. Каравелов, В. Чолаков и мн.др. български книжовници от този период: че новите комуникативни реалности и нужди изискват и нови
езикови средства. Съчетаването на плебейския подход с пуристичната стратегия от Богоров, което е израз на просветителския подход към книжовния език, не успява. Неприемането на неговите неологизми, както и крайното прочистване откъм заемки както
традиционни, така и от други престижни и недотам престижни езици, може да бъде и
израз на идеята, вкоренила се в българското общество и у българските книжовници, че
интелектуализацията на езика на модерното общество изисква сериозни отстъпки по
отношение на езиковата чистота; че постигането на тази цел изисква колкото демократичен, толкова и елитарен подход в езиковото строителство.
По въпроса защо не могат да бъдат приети неологизмите му, В. Попова предполага, че е „защото носят белег на престарание, на крайно увлечение и индивидуализъм,
на несъобразяване със словотворческите и семантичните закони на езика” [Попова
1982: 123]. Към това следва да се добави важният факт, че в зрелите си години И. Богоров влиза в противоречие с комуникативния принцип, с който се е съобразявал в началото на дейността си. Освен това пренебрегването на патината на традицията отнема от
формиращия се книжовен български много важна функция – престижната. Именно в
този смисъл новобългарският модел от втората четвърт на ХIХ в., за който се смята, че
оказва решаващо трасиране на по-нататъшното изграждане на книжовния език, не успява да се наложи в пълнота223. В българския случай пуризмът се оказва едно от следствията на тая линия, макар и не единствено на нея, като съпротива към огледалната
култура (най-вече гръцката като образец за архаизация и руската като органично вплела
се в черковнославянския език), като белег на отграничаване.
Богоровата пуристична дейност е насочена навън, срещу чуждоезикови влияния: заемки от чужди езици и формации, етикирани като чужди, което го определя
като външен или ксенофобски. И. Богоров демонстрира страх от всякакви небългарски
езикови средства, актуални в узуса на българите от 60-те – 70-те г. Така в групата на
застрашаващите езика средства се набеждават и тези, които са от по-архаични формации, независимо, че не са чуждоезични.
Целите на пуристичната му дейност са няколко. На първо място следва да се
изтъкне, че той е защѝтен: Богоров преследва една високо патриотична цел – да го опа223

Едно от доказателствата за което е, че едни от най-видните представители на новобългарската
линия Н. Геров и Й. Груев се съобразяват с езиковата архаика не само като инструмент на компромис по
отношение на разнородния узус.
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зи от всякакви вече съществуващи или възможни чуждоезикови влияния. Ето защо за
Богоров „пуризмът не е бил само своеволие. В основата си той е стремеж към запазване” [вж. и Русев 1968: 549]. Недалеч от тази цел е старанието му за просвещение на
българите чрез модерния език. Неговият педагогически пуризъм е част от усилията за
образоване на масите. В този смисъл може да се каже, че Богоров е деец на Българското
просвещение, макар да не го нареждаме до писатели и публицисти, посветили нарочни
текстове на темата.
Не би било лишено от основания да се каже, че Богоровият пуризъм е ангажиран и идеологически. Той няма формàта на обвързването на Раковски, който открито се
противопоставя на руската политика спрямо българите224 и това се отразява на пуристичните му актове. Но едва ли Богоров не си е давал сметка за величието на руската
култура, част от която е руският език. Това величие, съчетано с руската политика на
Балканите, го е плашело и той е почувствал рускоезичното влияние като агресивно за
неукрепналия книжовен български. Така той чрез противопоставянето си срещу всичко
рускоезично „става, макар и по-късно, след Априлов, израз на реакцията, езикова, срещу руска и славянска изобщо намеса в българския език” [Йоцов 1992: 22].
В крайна сметка „усилията на един Иван Богоров да изгради книжовния език
почти изключително с родни средства остават изолирани” [Гутшмит 1982: 100]. Не без
значение за това са и личностни особености и на първо място неговата суета, водеща до
извънмерна ревност, разбирана в най-широки граници. Макар и привърженик на плуралистичния подход в избора и утвърждаването на нормите и тяхната кодификация, И.
Богоров постепенно повишава самочувствието си на творец на книжовния език. Словотворческите му актове доказват виждането, че едно лице, един творец е в състояние
да наложи форма или употреба в книжовния език – език, който е предназначен да бъде
средство за общуване на всички ползватели на българския език. Макар и критик на
идеята да съществува „книжевен началник” (в случая в лицето на Александър Екзарх
[вж. Николова 2011]), самият Богоров с настоятелното си налагане на неологизми, с
преобладаващите си критични забележки в общуването с други книжовници от неговата епоха проявява самочувствието на единствен ментор на новобългарската книжнина.

224

Вж. напр. памфлета „Преселение в Русия или руската убийствена политика за българите”, издаден в Букурещ през 1861.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюденията върху изказванията на 56 книжовници – езикослови и учители,
писатели и преводачи, издатели и вестникари, църковници и общественици – дават основания да се изведат някои обобщения за българския пуризъм през Възраждането. В
първите десетилетия от историята на новобългарския книжовен език от националния
етап – от „История славеноболгарская” докъм края на 20-те години на ХІХ в. – пуристичната идея в общественото пространство е изразена имплицитно: тя не е демонстративно вербализирана, липсват атаки към чужди езици и езикови средства (единици,
структури, модели). Прославата на българския език, приписването на символни функции и престижност, отношението на лоялност и гордост към него с цел отстраняването
на гръцкия език от културното езиково пространство (училището и църквата) са типични за началната фаза на българския пуризъм. Налице са всички основания да се смята,
че тя е реализирана в езиковата концепция на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, К. Пейчинович, Й. Кърчовски, П. Берон, А. Кипиловски, В. Ненович, П. Сапунов.
Логично включване към стремежа да се сътворяват произведения, които да запълнят
официалните комуникативни пространства на роден език, е съзнателното, макар и често
неумело, търсене на връзката с традицията и отстраняването на ориентализми чрез заместване с непопулярна (славяно)българска лексика. Характерното за тази фаза на зараждане на българския пуризъм е, че осъзнаването на заплахата за езика и създаването
на произведения, които да докажат, че българският език е годен да бъде книжовен, са
насочени срещу гръцкия език и въобще срещу гръцката езикова политика спрямо българите. Следващата стъпка обаче – отстраняването на чужда лексика – е противодействие срещу конкретни езикови единици не на гръцкия език (такива случаи са редки), а на
турския и влезлите чрез него ориентализми. Конкретната реализация на езиковата концепция на първите строители на новобългарския книжовен език убедително защитава
тезата за съществуване на пуристична платформа, която би могла да се определи като
 реформаторска – свързана с възкресяването и преустройство на книжовния
български език;
 защитна – насочена срещу гръцката езикова асимилация и влиянието на високопрестижния руски език;
 педагогическа – популяризирането на изконна (славяно)българска лексика на
мястото на турски и гръцки думи и изрази.
Важно е да се отбележат още два момента. Ако пуризмът има отношение не само към отстраняването на нежелани езикови особености, но най-вече към опазването на
желаните елементи, книжовниците от този период на формирането на новобългарския
книжовен език са го демонстрирали съвсем видно. Архаичната патина, въвеждането на
лексика и форми от класическия език идеал – черковнославянския, припознаван за старобългарски, е солидно доказателство за това. Употребата на изкуствени, неподдаващи
се на изкуствено дишане домашни или редактирани архаични формации или отделни
техни варианти и средства (фонетични облици, падежни форми, синтетични облици,
липса на членни и преизказни форми и др.), която не е характерна за донационалния
етап, може да бъде обяснена именно с пуристичната доктрина. Другият момент е свързан с факта, че пуризмът не е единствено насочен срещу чужди влияния, но и срещу
домашни форми, най-често диалектни. Именно турцизмите, не защото са език на агресора, а защото са характерни за битовото общуване в ограничената териториалноезиково група, са осъзнати за неавторитетни, противоречащи на целта да се изтъкне
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престижността на родния език. През този период на първи прояви на българския пуризъм е изпълнена задачата да се утвърди родният език чрез доказване на качествата му:
че може да изпълнява ролята на книжовен език, да бъде пълноценно средство за всеобща комуникация в народния живот.
***
Общото впечатление, което оставят авторите от 30-те и 40-те години на ХІХ в.,
е, че очистването на книжовния език от чуждоезично влияние – главно турска и разговорна гръцка лексика – се приема за нещо подразбиращо се, естествено, безусловно
прието и присъстващо в езиковата практика през Възраждането. Подетото още от Паисий единодушие, че книжовен език е имало и ще има само ако се реставрира, важна
част от което са действията по почистването му, се избистря в ясната представа за формиращия се книжовен език, независимо от това към какво езиково направление се придържат книжовниците. По отношение на граматичната структура на езика си повечето
от тях еволюират до съзнанието да предпочетат комуникативния принцип, т.е. съвременната им фонетика и граматика, но по отношение на лексиката те се доверяват напълно на традицията. Черковнославянското лексикално градиво, не без голямо основание припознавано като домашно, българско, е силен коз в теорията (изказванията) и
практиката (създаването на текстове). Срещу него никой не се възпротивява, напротив
то съзнателно и настъпателно, дума по дума, пояснена в скоби с употребяваната и нежелана чужда (турска, по-рядко гръцка), се въвежда с надеждата да се закрепи в речта
на образования човек, а от него – и в речта на неукия. Диапазонът на действията на
книжовниците е широк. Почти всички коментират собствения си избор с тон по-често
дидактичен, понякога оправдателно-извинителен, понякога гневен в отговор на критика. Едновременно с това те акцентуват върху примера, който дават, като възкресяват
изконна лексика или въвеждат руска (рядко сръбска) дума, смятайки, че ако от езика
майка другите народи вече са се възползвали, то българите имат пълно право да се обогатят от вече готовата лексикална единица. Трети събират чуждите думи в речници,
насочвайки вниманието на обществото към „злоупотреблението” с тях, и препоръчват
да се напишат българските им еквиваленти на табели по стените, за да се запомнят 225.
Създаването на пуристичните речници (на Неофит Рилски, на Анастас Кипиловски и на
Иван Богоров) е по същество акт на прескрипция, което идва да покаже, че пуризмът е
един от силните фактори в прекриптивизма226. По подобен начин е действало в края на
19 в. например немското общество, което германизира технически термини в областта
на пощите и железопътния транспорт. Този пуризъм е пряко свързан с франкофобските
и националистическите движения в Германия в края на деветнадесети век [Елспас 2005:
24]. Въпреки че по принцип германската и българската книжовноезикова ситуация
имат различна типология и са почти несравними, позоваването на германския пуризъм
тук се прави само с оглед на внушението, че този тип пуристични прояви в българската
езикова ситуация не са самотни и несъпоставими с общите европейски националноезикови процеси. Може да се обърне внимание дори, че ако в Германия те са в края на ХІХ
в.227, българските пуристични прескриптивистки действия започват през 30-те г. на ХІХ
в.
Видът на заместванията, които книжовниците от 30-те и 40-те години правят,
дава основание да се говори за архаизиращ пуризъм (1). Архаистите защитават концепцията за безвремието на езика и тяхната позиция никак не е по-различна от преоб225

Впрочем така постъпват стотина години по-късно турските филолози в училищата.
В някои изследвания на нормата дори се твърди, че самата норма, подлежаща на кодификация,
е вид пуризъм [вж. напр. Горбачевич 1971: 322].
227
Друг е въпросът какво става в българската езикова ситуация в края на ХІХ в. и как може да се
съпостави с германската примерно.
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ладаващия езиковедски климат в Европа през XVII, ХVІІІ и XIX век. По онова време е
била всеобща практика еволюиралите по-късни етапи на езика да се разглеждат като
западнали варианти на по-ранния „чист” или „класически” език [Гилин 1991: 29]. Точно така привържениците на Черковнославянския модел защитават „класическата”, фундаментално различна от узуса граматическа структура. Възгледът им, че нацията се
гради върху езика, довежда до това, че историята на езика става матрица за историята
на нацията. Тъй като езикът е можело да бъде проследен до вида, който е имал в древността, произходът на нацията също може да бъде открит в далечното минало. И обратното – тъй като нацията води началото си от тази далечна епоха, то формата на езика, който нацията е трябвало да усвои, също е трябвало да бъде открита в древността.
Връзката между история и език е разширена до миналото, като са се маргинализирали
дълго време всички останали езикови реалности. Как да се регулира езикът, се превръща в метонимия за това как да се изгради нацията. Авторите от Възраждането разполагат с кодифициран черковнославянски език, който е разпознаван като домашен, с текстови нормализации от предходни класически периоди на българския език, което ги кара
да усещат стабилност в лексикалната система. За разлика от сръбските те не пристъпват
към нейните единици като към чужди, не проявяват отпор към тях. Тази разлика дава
основания на Б. Цонев стотина години след коментирания период да каже, че „Сръбската интелигенция, която употребява почти толкова турски думи, колкото нашата, ги
употребява като свои и дори е в състояние да се препира, че са чисто „прави” сръбски
думи… Нашият усет ще ни подпомогне да изчезнат съвършено турските думи от нашия
език” [Цонев 1934: 338]. В този смисъл именно, като се има предвид, че българският
книжовник припознава черковнославянския език за по-архаичен български, за „българска катаревуса”, избрана да предпази и съхрани българския език и да се противопостави
както на чуждия език, така и на чуждата лексика, потвърждава тезата за славянобългарски период в историята на новобългарския книжовен език [Босилков 228 1986: 26; Вълчев 2007]. Успоредно с това обаче обикновено застъпниците на комуникативния принцип, използващи освен черковнославянска лексика и диалектни домашни или чужди
думи, стават застъпници на етнографския пуризъм (2).
Насоките на дейността на българските възрожденски създатели на книжовния
език от 30-те – 40-те г. дават основания да се говори едновременно за реформаторски
(3) – подпомагащ възкресяването на българския език, и за защѝтен пуризъм (4) – като
се вземе предвид борбата им за опазването на българската култура от гръцкото културно-езиково и религиозно влияние. Идеята за възкресяване на етничния език изисква
прилагането на историческия критерий, който обаче би трябвало да задържи развитието
на естествените норми и съответно кодифицирането им. На равнище конкретни езикови
норми този критерий има най-ярко изражение в споровете относно вокала [ъ] и членните форми. Търпимостта на строителите на книжовния език от този период към иновациите варира и най-уравновесено отношение към тях има Славянобългарското и Новобългарското направление в лицето на Неофит Рилски и Васил Априлов (30-те г.), малко
по-късно – и Иван Богоров (40-те г.). Този вид реформаторски пуризъм следователно
има новаторски характер. Негативизмът срещу еволюционните иновации в езика не
продължава дълго и това свидетелства за състоянието на книжовния език: фактът, че в
оценката на обществото за кратко време иновациите вземат превес (всъщност „иновации” с доста дълъг стаж в новобългарския превод на дамаскинската литература), говори
в полза на относителна стабилност в узуса – не по отношение на вариантите, а по отношение на аналитичната структура в цялост. Така че пуристичните усилия през ко228

К. Босилков разширява границите му от средата на ХVІІІ в. до средата на ХІХ в., в който етап
съществува „най-висока степен на вариативност на книжовноезиковата норма в цялостния развой на
българския книжовен език”.
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ментираните десетилетия са един закономерен акт на подсигуряване на позиция относно по-нататъшното им канализиране – формулата за съхраняване на идеала и узуса е
намерена: „изучавам свойат язик в старобългарските ръкописни книги” пише Бусилин
и създава буквар на език, „съгласен с естественото наше произношение, основанное на
древните ръкописи наших праотцов”.
Колкото до защитната линия в българския езиков пуризъм, тя продължава повече от един век, макар че обхватът на сферите ѝ постепенно се стеснява особено след
откриването на първите български светски училища през третото десетилетие. В този
смисъл тя е и най-силната проява на пуризма, макар че твърде рядко е била осъзнавана
и посочвана като негова форма. Интересното при нея е, че еволюира по следния начин:
 в началото защитата на (славено)българския език (намерил солидна подкрепа
с посочването, че е език, употребяван и от славяните руси – и в това не може да не се
провиди противопоставянето им по родов признак на гърците) не е конкретизирана по
сфери, тя е защита по принцип; тя идва да покаже, че и българският език е достоен да
бъде книжовен и да поеме онези функции, които някога е имал – както някога е имало и
българско царство;
 след създаването на текстовете и български буквар, които го доказват през
първите две десетилетия на ХІХ в., и след създаването на българско светско образование, на български граматики и разнообразна учебна литература, на плаха българска
публицистика и научнопопулярна книжнина през 30-те и 40-те години остава само една, но много важна сфера в културното пространство до Освобождението – църквата;
така защитната линия се концентрира в борбата за църковна независимост и по-точно в
налагането на езика в българските религиозни институции.
Не трябва да се забравя в никакъв случай още и фактът, че ако идеята за реставриране, защита и изчистване на българския език от чуждоезиково влияние става една от
доктрините на езиковата програма на Българското възраждане229, а оттам и в неговата
националнополитическа програма, то пуризмът в този период (а и въобще през цялото
Възраждане) има националистичен характер (5). И не на последно място, може да се
обобщи, че той става неразделна част от усилието за образоване на българския народ,
което го прави и педагогически (6).
***
През 50-те – 70-те г. на ХIХ в., когато българският национализъм навлиза в качествено нова фаза, вследствие на което комуникативната ситуация придобива допълнителни измерения, привържениците на пуристичната доктрина стават все повече, все
по-разнообразни са формите и актовете, следствие от нея. Пуризмът до средата на ХIХ
в. е фиксиран предимно в борбата за еманципация на българския език като книжовен и
решението за съвременния му вариант: дали той може да има същия престиж като стария, ако структурната му основа не е архаична. Решението се осъществява като колективен дебат и създаването на Пловдивския езиково-правописен модел, кодифициран в
„Основа за блъгарскъ грамматикъ” (1858) на Й. Груев, е признак за завършването на
процесите на установяване на структурната основа на новобългарския книжовен език.
Обогатяването на израженията на пуризма през петдесетте години е пряко свързано със
завършителния етап на тези процеси. Оттам насетне пуризмът намира следващия си
образ – мишена става лексиката и такава си остава не само до Освобождението, но и до
днес230. Въпреки това обаче остава първият рефлекс на книжовниците от епохата на
национализма и той е да намерят опора в нещо емблематично, в солиден символ, около
229

За езиковата програма на Българското възраждане вж. по-подр. у К. Вачкова [2007; 2008].
Определението за пуризма в лингвистиката от постмодерното време задължително съдържа израза „борба срещу чуждите думи” (или негова перифраза).
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който да се обединят. Това донякъде обяснява придържането на Н. Геров и Й. Груев
към един по-консервативен правопис, кореспондиращ с етимологията.
Впечатление прави, че открито се поставя въпросът за езика на официалната комуникация, като пространствата се разширяват. Може би най-важен в този аспект от края на 40-те до началото на 60-те г. става въпросът за езика на българската
църква като официална институция на българите в Османската империя. Движението за
църковна независимост, важна част от която са разширяване на функциите на българския език, бележи кулминацията си и с издаването на султанския ферман за автономията
на Българската църква на 27 февруари 1870 г. [вж. по-подр. Николова 2004б: 94–99].
След отминаване на опасността от въвеждане на задължителен турски език в проекта на
Мидхат паша от 1865–1866 г. за сливане на българските и турските светски училища и
поставяне на българското образователно дело под правителствен контрол [вж. по-подр.
Николова 2004а: 38–40], постепенно пуризмът се поставя на научни основи.
Възрожденските интелектуалци изразяват пуристичните си идеи по чисто филологически начин, повдигайки темата за езиковата чистота, която става акцент в 70те години и която заема централно място в пуристичните представи след Освобождението. Вниманието си към нея нарочно заострят Н. Михайловски, С. Филаретов и разбира
се, И. Богоров.
Тази тема е крепко обвързана с темата за домашното и чуждото в езика.
Подвластни са ѝ Е. Васкидович, Г. Теохаров, П. Славейков, С. и Х. Краминкови, М.
Павлев и А. Живков, К. Стоянов Пишурка, Г. С. Раковски, д-р В. Берон, Р. Жинзифов,
Р. И. Блъсков, З. Княжески, Л. Каравелов, Г. Кръстевич, К. Шапкарев, С. Бобчев, Н.
Попов, проф. М. Дринов, Н. Геров, Й. Ковачев, Х. Ботев. Й. ХаджиконстантиновДжинот, Б. Петков, С. Горски. Самият брой на възрожденските интелектуалци, които
коментират етимологията на думите, механизмите на заемане и употребата на чуждата
лексика, внушава важността на доктрината, чрез която пристъпват към книжовната си
дейност – и практически чрез текстове, и теоретично като осмисляне.
Продължава да има място коментирането и интерпретацията на членните форми от пуристичен ракурс, отношение към които имат най-вече Н. Палаузов, Г. С. Раковски, Н. Геров, П. Славейков, Д. Войников. Измежду тях особено се откроява фигурата на д-р И. Богоров.
Изказванията на българските възрожденски книжовници от 50-те – 70-те г. демонстрират няколко типа пуризъм. Според вида на препоръките и на заместванията,
които правят, би могъл да се квалифицира като етнографски. Утвърждаването на узуалните езикови средства, новобългарски по характера си, заместванията с изнамерени
от диалектите лексикални средства, емоционално квалифицирани с одобряващи епитети, отправят към определянето на пуризма им именно като такъв. В същото време обаче
реалната употреба на традиционна лексика и словообразувателни елементи и модели,
подходящи за удовлетворяване на нуждата от интелектуализация на книжовния език,
навежда на мисълта за намесата на дълбоко вкоренен елитарен подход. В този смисъл
етнографският пуризъм е обречен на неуспех.
Възрожденската пуристична дейност е насочена навън, срещу заемки и формации, етикирани като чужди, което го определя като външен или ксенофобски. Принципно такъв е типът пуризъм във всички новоформиращи се книжовни езици в епохата
на национализма, пуризмът всъщност е елемент на началното им формиране. Именно
затова, тъй като през 50-те – 70-те години (и по-късно) българският книжовен език е
вече във фазата на интензивното си изграждане, този тип пуризъм се пресреща с глада
за интелектуални средства и също търпи неуспех. Причина за неуспеха особено на Богоровия краен пуризъм е и поставянето на опасността от глотофагия на българския език
във времев контекст, в който опасността е отминала.
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Целите на пуристичната дейност през Възраждането са няколко. На първо
място следва да се изтъкне, че той е защѝтен: книжовниците преследват една високо
патриотична цел – да го опазят от всякакви вече съществуващи или възможни бъдещи
чуждоезикови влияния. Всъщност защитна функция има българският пуризъм от самото си зараждане. Недалеч от тази цел е старанието им за просвещение на българите чрез
модерния език. Педагогическият пуризъм на всички възрожденски интелектуалци е
част от усилията за образоване на обществото. В този смисъл може да се каже, че всички те са дейци на Българското просвещение, макар и да не са посветили нарочни текстове на темата.
***
Формирането на книжовния език през Възраждането се извършва чрез оттласкването му от устните формации и чрез включването на онези езикови средства от тях,
които са общи за всички ползватели на етничния език и тъждествени или съпоставими
със стария престижен книжовен език, а така също и чрез изключването на онези средства, които са характерни единствено за устната реч при сравнение с него. Специфични
за устните формации са новите структурни черти в граматиката, както и тясно диалектните и повечето от чуждите езикови средства. Двете формации влизат във взаимодействие и докато устната определя съдбата на фонетичната и морфологичната структура на
новия книжовния език (извършва се т.нар. колоквиализация), писмената форма започва
да въздейства върху устната на лексикално равнище (извършва се т.нар. интелектуализация). Постепенно така обогатената устна формация се еманципира по отношение на
писмената по признака престижност и се интелектуализира, което води до естествената
смяна на нестабилната турска231, както и на диалектната лексика (доколкото в нея съществуват средства за понятията от тематичните полета на модерното общество) с
книжна от различни източници: архаична старобългарска и черковнославянска, руска,
международна и западноевропейска. Еманципацията води до осъществяването на езикова политика – борбите между трите направления през 30-те и 40-те г. и конкуренцията на нормативните модели през 50-те – 70-те г. на ХIХ в. – със средствата и на пуристичната доктрина. Ето защо чуждите езикови средства, особено идващите от непрестижен език (турски) или пък престижен, но пък много силен и застрашаващ (гръцки и
руски), доколкото могат да се заменят с тъждествени домашни, са оценявани като ненужно тяло във формирането на книжовния език.
Следователно реакцията на пуристите срещу средства от чуждите езици има
различни причини, подкрепени, разбира се, и от политически и идеологически пристрастия. Най-много и бележещи целия ХIХ в. са реакциите срещу езиковите средства от
турския език. Те са причинени на първо място от неприемането му като ниско престижен и като език на агресор. Противостоят му повечето български книжовници, но особено се открояват Софроний Врачански, П. Берон, П. Сапунов, А. Кипиловски, Неофит
Хилендарски Бозвели, Е. Васкидович, Неофит Рилски, Р. Попович, В. Априлов, С. Илиевич (Радулов), С. Доброплодни, К. Фотинов, И. Богоров, Н. Геров, М. Павлев и А.
Живков, Георги Теохаров, Г. С. Раковски, Р. Жинзифов, П. Славейков, К. Шапкарев, Й.
Ковачев.
Макар и по-малко, неодобрение към влиянието (реално или въображаемо) на
гръцкия език, изказват мнозина, оценявайки го също като език на културен агресор.
231

Турската лексика тук се разглежда като стабилна – без синоними в съвременния българския
език (от типа на шал, лале, кафе, късмет, сок, чаршаф и под.), нестабилна – със синоними (табиет, кьоше, теферич и под.) или заменена (джирах, юрнек, терзия, сокак и под., т.нар. архаизми и историзми) –
и временно деактуализирана, която поради причини от различен характер (стилизация, придаване на
експресивност и емоционалност, създаване на жаргонни идиоми и пр.) се актуализира в подходящ момент (кюмюр, софра, авер, кеф, мерак, джам и др.).
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Най-силно му се противопоставят Неофит Бозвели, Е. Васкидович, Неофит Рилски, А.
Кипиловски, Р. Попович, В. Априлов, Х. Сичан-Николов, Г. С. Раковски, И. Богоров, Р.
Жинзифов, Н. Геров, Й. Хаджиконстантинов-Джинот, М. Павлев и А. Живков, Г. Теохаров, К. Шапкарев, Й. Ковачев. За да се допълни картината на отношение към съседските езици, може да се прибави и неодобрението срещу влашкия език от страна на Неофит Бозвели и Е. Васкидович и срещу сръбския език от страна на Е. Васкидович и П.
Славейков.
Осъзнавайки ги като некомуникативни, а по-късно и като небългарски, мнозина
отхвърлят черковнославянските езикови средства. Против тях са Иларион Макариополски, Г. Бусилин, И. Богоров, П. Славейков, Л. Каравелов. Влиянието на черковнославянския език от 40-те г. насетне намира своеобразно продължение в руския език, против чието влияние се изказват немалко книжовници: Г. Бусилин, Е. Васкидович, П.
Славейков, З. Княжески, Л. Каравелов, Н. Геров, проф. М. Дринов, Х. Ботев. Сред тях
се откроява И. Богоров, който се противопоставя и на заемането от всякакви славянски
езици.
Навярно поради силния стремеж към интелектуализация на формиращата се
книжовна формация, твърде слаби и малобройни са гласовете срещу въздействието на
западноевропейските и класическите езици: противостоят им В. Попович, С. Бобчев, К.
Шапкарев, Х. Сичан-Николов и Г. С. Раковски, последните двама от които не приемат
специално заемките от латинския език.
Докъм средата на 20-те г. старата писмена и устната формация са статични и
твърде дистанцирани една от друга; между тях липсва проницаемост, но нуждата от
подмладяването на писмения език със средствата на устната формация е осъзната, което води до прославата на етничния език като годен да изпълнява книжовни функции.
Когато комуникативните нужди на новото време започват да нарастват и да се променят качествено през 30-те г., тази проницаемост се нарушава – съзнателно, целенасочено, с колективно решение, – на общонародна (никога тяснодиалектна) основа. Това е
моментът, в който двете формации „мръдват” и започват да се приближават една към
друга, каналът между тях обаче е все още тесен. Върху устната формация силно влияе
турският език, върху писмената – гръцкият; приближаването на двете формации става с
активно им почистване, което води до бързи изменения в речника232. По-късно – през
50-те г. – каналът стремително и бързо започва да се разширява. Последните три десетилетия преди Освобождението се характеризират с все по активни лексикални промени, при които, от една страна, се заменят непрестижните, неактуалните или „опасните”
средства, за да се заменят със средства, одобрени от повечето групи в обществото.
Одобрените средства са белязани с признака свое, противопоставен на признака
чуждо. Като свои обаче се възприемат и предлагат средствата от езикова формация,
към която отношението е двойствено: черковнославянския език. Дори когато той се
осъзнава като различен от старобългарския, като негова руска редакция, пиететът към
архаичната му българска подложка го прави език майка, арбитър, коректор, извор на
граматически, словообразувателни и лексикални средства и модели, по-висок стил. Затова и той е образец за българските книжовници през цялото Възраждане, а дори и през
целия ХIХ в. Най-убедени негови привърженици са Неофит Бозвели, Неофит Рилски, Г.
С. Раковски, Н. Геров, П. Славейков. Търсенето на езиковия идеал и консервативния
традиционализъм в езиковата ситуация през Възраждането, особено в периода на т.нар.
комитетски десетилетия, съвпада с ярко демонстрирана патриотична нагласа. Не слу232

Това дава повод на Р. Русинов да констатира при оценката на преводаческото дела на А. Кипиловски: „Докато формирането и стабилизирането на граматичния строй на новобългарския книжовен
език върви сравнително бавно, измененията в лексиката му се извършват твърде бързо” [Русинов 1973–
1974: 554].
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чайно в този смисъл идеята за високо престижния характер на (старо)българския език и
стремежът към неговата чистота се генерира най-ярко от Г. С. Раковски, който съчетава
тези три характеристики.
Същевременно книжовници, които се противопоставят на влиянието на гръцкия
език, сочат същия този високообработен език за образец при решението на някои важни
въпроси от строителството на новобългарския (напр. съсъществуването на две формации по модела катаревуса~димотики). Такова отношение имат най-вече Г. С. Раковски
и Г. Кръстевич. Подобна логика мотивира симпатиите на Н. Геров, Н. Палаузов, Г. С.
Раковски, П. Славейков, М. Павлев и А. Живков към руския език като език славянски,
модерен и устроен, като език на православното славянство. За българските книжовници
пуристичната идея не се изразява само в почистването на българския език и насищането му с домашни средства, а и неговото пославянчване. Ето защо П. Славейков и Р.
Жинзифов смятат, че в книжовния език могат да се въвеждат думи и форми, които ще
помогнат за сближаване с руския и славянските езици. Това означава откъсване от орбитата на турски и гръцки с цената на нови, но този път славянски по произход езикови
заимствания. В това отношение те се различават от противниците на руското влияние,
които не искат да платят такава цена. У Р. Жинзифов пуристичната идея е претворена
все още и в усилието да се изхвърли гръцкият език от черкви и училища в македонските земи и да се наложи българският. Това е още една причина, като поклонник и последовател на славянофилското общество в Русия, да препоръчва заемането на руски думи,
смятайки ги за обогатяващи българския език.
Отделни езици като образец за подражание или за да мотивират установяването
на една или друга форма или лексикална единица, дават някои книжовници, посочвайки за пример влашия език (Неофит Рилски), френския и италианския (И. Богоров),
сръбския (Неофит Рилски, П. Славейков, К. Шапкарев). За Л. Каравелов и Х. Ботев това
са западноевропейските езици, източник на обилен материал за интернационализация и
интелектуализация.
***
Българският възрожденски пуризъм се очертава като неорганизирано езиково
движение с политически и психологически характер, което възниква като резултат
от езиковата ситуация както в интралингвален, така и в интерлингвален план. Интралингвалният план се свързва с процеса на формиране на модерен книжовен език при
условията на радикална трансформация на системата от синтетична в аналитична (колкото и условно да се интерпретира процесът). Самото създаване на норма е пуристичен
акт, насочен не към чуждата, а към собствената езикова единица. При наличието на две
изходни системи, които създават книжовния език – архаичната и новата, – се извършва
интеграция на инвентар и образци по признака свой, който е доминиращ, т.е. свръхпризнак, с други признаци: полифункционалност, стабилност, комуникативност, култивираност, престижност, актуалност на езиковите средства. Всъщност изследванията,
посветени на езиковите особености на възрожденските текстове, са интерпретация точно на тази интеграция по временни срезове или отделни автори.
Интерлингвалният план има отношение към състоянието на социален и групов билингвизъм, в което са се намирали българите по време на османското владичество [вж. подр. Николова 2004а]; към рецепцията на черковнославянския език от българското възрожденско общество [вж. Николова 2004в; 2014]; към характера на интервенцията в езика при формиране на книжовната формация – авторитарна или неавторитарна [вж. Николова 2009]; към генерирането на пуристичните идеи и тенденции като реакция на известни политически, религиозни, културни, социални и икономически дадености по време на образуване на българската нация. Така езиковата доктрина пуризъм
се определя от идеологични и символни мотиви. Изказването на мнение от индивид е
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послание към група, а последвалото пуристичното заместване става внушение към цялата нация. Ценностите при определянето на преценката за необходимостта от чужда
или домашна единица рядко са езикови (естетически или от гледна точка на добрия
вкус) – те са по-скоро политически, идеологически, образователни (педагогически).
При съзряването на нацията става наложително българският език, преосмислен като
„национален капитал”, като „ценно наследство”, като „патетична даденост”, да се отграничи от съседните, от другите и в това вече съзрява езиков конфликт [Ангелов 2012:
19], изразен в пуризъм с различна интензивност и под различни форми.
Прегледът на проявите на българския пуризъм през Възраждането показва, че те
са в съответствие с пуристичните прояви в по-голямата част от европейското езиково
пространство. Напълно логично те започват с прослава на родния език, с патриотично
отношение към него и негативна оценка на чуждия език. Следва стремежът към отхвърляне на чуждия език (гръцки и турски) и на утвърждаване на българския чрез доказване на качествата му: че може да изпълнява ролята на книжовен език, да бъде пълноценно средство за комуникация във всички сфери на народния живот. Това е етап със
силна творческа насоченост – появяват се много произведения, които въплъщават имплицитно или експлицитно съзнанието за книжовноезикова пълноценност. Българската
езиковата общност разполага с неактуална, но престижна домашна книжовна формация
и мнозина книжовници търсят връщане към класиката чрез архаични форми или утвърждаването ѝ като книжовен език (както напр. в Гърция и Чехия, без обаче да постигат същите резултати). В българския случай липсват говорими формации от аристократичен тип (както напр. във Франция, Италия или Русия), но от друга страна, търсенето
на пътища за книжовноезиково строителство от егалитарен тип (както напр. в Сърбия,
Словакия или Турция) не е типично: избран е балансът между архаично-елитарното и
говоримото. Не е допуснато езиковите иновации – напр. членните форми, срещащи се в
говоримия език, – да бъдат отхвърлени като резултат от чуждоезиково влияние (както
напр. в Словения). Най-забележими и коментирани от обществото остават конкретните
прояви на почистване на лексикално и граматично равнище; отхвърлят се отделни думи, форми и конструкции като продукт на чуждо влияние.
В съвременната българска лингвистика съблюдаването на чистотата на езика се
разглежда като по-широко понятие от пуризма. Проследяването на израженията на пуризма през Българското възраждане обаче сочи, че почистването е само част от голямата идея на пуризма, призван да възроди книжовния език и да го модернизира. В този
смисъл идеята за езикова чистота, една от манифестациите на етнична чистота, която се
проявява и на лексикално, и на граматическо равнище – в избора на лексика, форми и
синтактични конструкции, които са изконни, домашни, – е една от формите на пуризма.
В българския случай, поради силното нарушаване на архаичната граматична структура,
вниманието върху лексиката не е било така обсебващо вниманието на книжовниците,
не е било единственият център на пуристични усилия. Материализацията им са били
създаването на нови книжовни норми, паралелно на пуристичните замествания. Последните са лесно установими и от невъоръженото с филологически познания око; те
засягат самата употреба на езика. Така пуризмът постепенно еволюира предимно в идеята за езикова чистота, по-късно в стремежа към законовата му охрана, в грижата за
предимство в употребата му при конкуренция с други езици в държавноадминистративната формация, в защитата и прославата му с възпитателна цел в моменти, когато вече не е застрашен. Спецификата на проявите на доктрината са в зависимост
както от идейно-лингвистичната зрялост на обществото и на езиковата политика, така и
от етапите на езиковата стандартизация.
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THE BULGARIAN PURIST MOVEMENT IN 18TH -19TH CENTURIES
ABSTRACT
A review of language purity is grounded in the fact that purist manifestations in the
past were related to the specific character of the Bulgarian literary language, and that this
topic was as dominant at the time of the National Revival as it is now in our time of globalization. The purist movement of the Revival period was a mark of the general attitude of that
society towards the functions of the Bulgarian language, the problem with the foreign language structures in it, and in that sense, a review of it could help us understand the present
state of our literary language better. An extensive research of the purist doctrine in Bulgarian
linguistics has not been done so far, although some concern about language purity has been
expressed while examining certain scholars’ language. This research could also be useful in
that it presents historical prerequisites for the formation of some features of the Bulgarian
language and culture after the Liberation of Bulgaria in 1878 and at present.
The observations of 56 scholars – philologists and teachers, writers and interpreters,
publishers and journalists, church and public figures – give good reasons to draw some conclusions about the Bulgarian purist movement during the Revival. In the first decades of the
history of the new Bulgarian literary language and the movement for national determination –
from “Istoria Slavyanobolgarskaya” (1762) to about the end of 1820s – the purist idea was
expressed implicitly in public space: it was not demonstratively verbalized, there were no
attacks on foreign languages and language units, structures, or patterns. Then, in the initial
stage of the Bulgarian purist movement, what became typical was the glorification of the Bulgarian language, the attributing of symbolic functions and prestige, and the expressions of
loyalty and pride in it were aimed at eliminating the Greek language from the cultural and
language space (i.e. schools and churches). There are reasons to conclude that it shaped up in
the language conceptions of Paisii Hilendarski, Sofronii Vrachanski, K. Peichinovich, J. Kurchovski, P. Beron, A. Kipilovski, V. Nenovich, P. Sapunov. The intentional search for the
connection with tradition and the elimination of oriental borrowings through their substitution
with unpopular (Slav) Bulgarian lexis is a logical consequence of the process of creating
works, which would fill in the official communicative spaces of the native language. What
was typical for this stage of the Bulgarian purist movement was that there was an awareness
of the menace to the language. The writings of that period aimed to prove that Bulgarian was
suitable to be a literary language and were meant to counter the Greek language and language
policy towards the Bulgarians. However, the next stage – the elimination of foreign lexis –
was a reaction against particular language units not of Greek (such cases were rare) but of
Turkish origin, as well as against the oriental borrowings, which had entered the language
through it. The implementation of the language concepts of the first constructors of the New
Bulgarian Literary Language convincingly defends the claim that there did exist a purist platform that can be characterized as follows:

reforming – connected to the resuscitation and reconstruction of the literary
Bulgarian language;

protective – directed against Greek language assimilation;

pedagogical – popularization of old (Slav) Bulgarian lexis in place of Turkish
and Greek words and expressions.
It is important to point out two more details. If purism is related not only to the elimination of unwanted language characteristics, but mostly to the preservation of desired elements, the scholars of the period of the formation of the new Bulgarian literary language
demonstrated it quite obviously. The archaic patina, the introduction of lexis and forms of the
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classical Church-Slavonic language, considered the ideal, old Bulgarian, are all solid proofs of
that.
The use of artificial, respiratory sounds of original or edited archaic type or versions of
them (phonetic forms, case forms, synthetic forms, lack of articles and reported forms235,
etc.), which is not characteristic for the period before the National Revival, can only be explained with the purist doctrine.
Another fact is that the purist movement is not only directed against foreign influences, but also against native forms, most often dialect forms. Most often the Turkish borrowings were found to be unrepresentative and contradicting the overall goal of emphasizing the
prestige of the native language, not because they were part of the aggressor’s language, but
because they were typically used in everyday communication among people limited both in
terms of territory and language. During the period of the first manifestations of the Bulgarian
purist movement, the task of establishing the native language through its qualities was accomplished – it proved that the Bulgarian language could perform the role of a literary language and the means of communication in people’s lives.
The common impression that the authors of 1830s and 1840s leave is that the purification of the literary language from foreign language influences – mainly Turkish and Greek
colloquial lexis – was taken as something implicit, natural, unconditionally accepted and present in the language practice during the Revival. The unanimous opinion that a literary language could exist and would exist only if it was restored, an important part of which were the
acts of its purification, was manifested in the idea of how it could be formed, regardless of
what linguistic trends the scholars adhered to. In regard to the grammar structure of the language, most of them eventually agreed to give preference to the communicative principle, i.e.
the contemporary phonetics and grammar, but as far as lexis, they trusted tradition completely. The Church-Slavonic lexicon, not without reason recognized as native Bulgarian, was
a trump card both in theory (statements) and in practice (text writing). No one opposed it; on
the contrary, it was introduced consciously and systematically, word for word, with explanations in brackets, along with the currently used and unwanted foreign (Turkish, more rarely
Greek) words. It was introduced with the hope that it would remain steadily in the educated
people’s speech and through them into the unschooled people’s speech, too. The scholars’
scope of action was wide. Almost all of them commented on their choices, sounding didactic,
sometimes justifying, excusatory, and sometimes angry in response to any criticism. At the
same time, they emphasized the example they had set by reviving old lexis or introducing
Russian (seldom Serbian) words, believing that if other peoples had taken advantage of the
old mother tongue, the Bulgarians certainly had the full right to enrich their language with
their own linguistic units. A third group collected foreign words in dictionaries, directing people’s attention towards the malfeasance with the words, and they recommended writing their
Bulgarian equivalents on billboards, so they could be remembered. The creation of purist dictionaries (by Neofit Rilski, Atanas Kipilov and Ivan Bogorov) was in essence an act of prescriptivism, which shows that the purist movement subscribed to prescriptivism as well.
The type of substitutions the scholars of 1830s and 1840s made gives us grounds to
call it an archaic purist movement (1). Archaic purists defend the concept of the timelessness
of language and this is by no means any more different than the prevailing linguistic climate
in Europe in 17th, 18th and 19th centuries. At that time, it was common practice to view the
later stages of a language as corrupt versions of its earlier, “purer” or “classical” version
[Gyllin 1992: 29]. In a similar way, the adherents to the Church-Slavonic model supported the
“classical” grammar structure, fundamentally different from the one currently used. Their
view that a nation was built on the basis of a language, led to the fact that the history of lan235

The so-called “preizkazni formi”.
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guage became the matrix for the nation’s history. Since language could have been traced back
to the form it took in ancient times, the nation’s origin could also be found in the distant past.
And vice versa – in view of the fact that the nation started existing in that distant epoch, the
form of the language the nation had to acquire also had to be found in antiquity. The connection between history and language was expanded in the past, since the rest of the language
entities had been marginalized for a long time. How to regulate the language became a metonymy of how to build the nation. The Revival scholars had at their disposal the codified
Church-Slavonic language, which they recognized as their native, with its textual normalizations of previous classical periods of the Bulgarian language, and that made them feel secure
regarding the lexical system.
Unlike the Serbian scholars, they didn’t approach the system units as foreign, and they
didn’t oppose them. This gives B. Tsonev grounds to say that the “Serbian intelligentsia, who
use almost the same number of Turkish words as we do, consider them their own, and even
argue that these words are “purely” Serbian words... Intuition will help us make Turkish
words disappear entirely from our language” [Цонев 1934: 338]. In this sense, namely having
in mind that Bulgarian scholars recognized Church-Slavonic as the more archaic Bulgarian
language, the “Bulgarian catarevusa” that would preserve the Bulgarian language and counter
both the foreign language and its foreign lexis, the theory about the existence of a SlavicBulgarian period in the history of the New Bulgarian Literary Language is confirmed [Босилков 1986: 26]. At the same time, however, the adherents to the communicative principle
mainly, who would accept the use of both Church-Slavonic lexis and local dialects and foreign words, were also supporters of the ethnographic purist doctrine (2).
The Bulgarian National Revival intelligentsia from the 30s and 40s of the 19th century,
creators of the literary language, seem to have implemented both the reforming purist doctrine (3) – assisting the resuscitation of the Bulgarian language – and the protective purist
doctrine (4), the latter being justified by their struggle to protect Bulgarian culture from Greek
cultural, linguistic and religious influence. The act of resuscitating the ethnic language required adhering to historical facts, which, however, would hold the development of the natural norms and, thus, their codification. When it comes to specific linguistic norms, history
played a major role in the debates about the vowel [ъ] and the article forms. The degree of
tolerance towards innovation of the constructors of the literary language varied with each of
them, and the most balanced attitude towards innovation was demonstrated by the SlavicBulgarian and New Bulgarian schools of thought, represented by Neofit Rilski and Vasil
Aprilov (1830s), and a little later – by Ivan Bogorov (1840s). This kind of reforming purist
thinking, therefore, had an innovative nature. Negative attitudes towards the evolutionary innovations in language did not continue for long, and the state of the literary language of that
time confirms it: the fact that people viewed favourably and gave preference to the innovations for a while speaks for the relative stability of usage – not in regard to the language versions, but to their analytical structure in general. So, the purist efforts during the discussed
decades are an act of strengthening a position for their further implementation – the formula
for preserving both the language ideal and the spoken language had been found; “I study my
language from the old Bulgarian manuscripts”, wrote G. Busilin, and he created a primer in a
language “that corresponds to the way we speak, based on our ancestors’ ancient manuscripts”.
As for the defensive trend in the Bulgarian language purist movement, it lasted for
over a century, although its range was gradually being narrowed, especially after the establishment of the first Bulgarian secular schools during the 3rd decade of 19th century. In this
sense, the defensive trend was a strong manifestation of a purist movement, although hardly
ever anybody characterized it as a form of purist movement. What is interesting about it is
that it evolved in the following way:
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 In the beginning, the protection of (Slavonic) Bulgarian (which had found solid
support in the fact that it was also being used by other Slavs, namely, the Russians) did not
target all spheres of language, it was a protection in general; it aimed to show that the Bulgarian language was also worthy of being a literary language and could resume the functions it
had performed in the past – just as there had been a Bulgarian kingdom, once;
 After the creation of a Bulgarian primer and other sporadic publications in the 20s
of the 19th c., the establishment of Bulgarian secular education, the publication of grammar
books and a wide variety of school literature, as well as journalistic and scientific (timid as
they may have been) publications in the 30s and 40s, till the Liberation in 1878, the church
was the last important sphere in the cultural space that needed protection. Thus, protective
activities concentrated on the struggle for church independence and mostly on the imposition
of the language in Bulgarian religious institutions.
Under no circumstances should we forget the fact that if the idea of restoration, protection and purification of the Bulgarian language from foreign language influence became one
of the tenets of the language agenda during the Bulgarian Revival period 236, and through it in
the national identity politics, the purist movement in that period (and during the whole Revival period in general) had a national minded nature (5). And last but not least, we should
point out that the purist movement became an inseparable part of the effort to educate the
Bulgarian people, hence, it was also pedagogical in nature.(6)
During the 1850s – 1870s, when the Bulgarian national identity awareness entered a
qualitatively new stage, and as a result the communicative situation acquired additional dimensions, the followers of the purist movement grew in number, and so did the acts and
forms of purist activities. Purist acts until the middle of 19th century were focused mainly on
the struggle for emancipation of the Bulgarian language as a literary language, and the decision about its contemporary version: whether it could be as prestigious as the old version if its
structural basis was not archaic. The decision was taken in a collective debate, and the introduction of the Plovdiv script model, codified in “Foundation of Bulgarian Grammar” (1858)
by J. Gruev, is a sign of completion of the process of establishment of the structural basis of
the New Bulgarian Language. The expansion of purist movement’s activities during the 1850s
is closely connected to its final stage, in which it found a new target – the vocabulary. The
vocabulary remained its target not only until the Liberation, but until the present day as
well.237 Still, the primary focus of the scholars of the national identity period was finding support in something emblematic, a symbol to unite them. This explains to some extent why N.
Gerov and J. Gruev’s adhered to a more conservative orthography, corresponding to the etymology.
There is the impression that the question about the language of official communication was raised openly, as spaces were expanded. In this respect from the 1840s until the beginning of the 1860s perhaps the most important question was the one about the language of
the Bulgarian church as the Bulgarian people’s official institution in the Ottoman Empire. The
church independence movement, an important part of which was to broaden the range of functions of the Bulgarian language, had its culmination with the Sultan’s decree for Bulgarian
church’s autonomy issued on 27 February 1870. Having avoided the danger of introducing
mandatory Turkish language through the project of Midhat Pasha from 1865–1866 which
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About the Bulgarian Revival language program see in detail К. Вачкова. Езиковата програма на Българското национално възраждане. – In: Годишник на ШУ Еп. Константин Преславски. Т. ХХ А. Шумен,
2007, с. 3–38; К. Вачкова. Типологична характеристика на българския книжовен език (Възрожденски
период). Шумен: Еп. Константин Преславски, 2008.
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The definition of purism in postmodern time linguistics inevitably contains the expression “struggle against
foreign words” (or its paraphrase).
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aimed at merging the Bulgarian and Turkish secular schools and putting Bulgarian education
under governmental control, the scientific foundations of purism were laid..
Revival intellectuals expressed their purist ideas in a purely philological way, bringing
up the subject of language purity, which turned into a hot issue in 1870s and took a central
place in purist visions after the Liberation. N. Mihailovski, S. Filaretov and, of course, I. Bogorov, focused their attention deliberately on this topic.
This issue was strongly related to the topic about the native and foreign in language.
E. Vaskidovich, G. Teoharov, P. Slaveikov, S. and H. Kraminkovi, M. Pavlev and A.
Zhivkov, K. Stoyanov Pishurka, G. S. Rakovski, doctor V. Beron, R. Zhinzifov, R. I. Bluskov, Z. Knjazheski, L. Karavelov, G. Krustevich, K. Shapkarev, S. Bobchev, N. Popov, prof.
M. Drinov, N. Gerov, J. Kovachev, H. Botev, J. Hadjikonstantinov-Jinot, B. Petkov, S. Gorski
were all interested in it. The mere number of Revival intellectuals, who commented on the
etymology of words, borrowing mechanisms and the usage of foreign lexis suggests the importance of the doctrine, through which they approached their literary work – in practice
through the texts, and theoretically by giving it consideration.
The article forms continued to be an object of comment and interpretation from purist
viewpoint, and they were examined mostly by N. Palauzov, G. S. Rakovski, N. Gerov, P.
Slaveikov, D. Voinikov. The name of doctor I. Bogorov in particular stands out among them.
The statements of the Bulgarian Revival scholars from the 1850s – 1870s outlined
several types of purism. According to the types of recommendations and of substitutions,
which they made, purism could be qualified as ethnographic. The ratification of usable language devices, which were new Bulgarian by nature, the substitutions made with lexical devices recovered from dialects, which were emotionally qualified with approving epithets, defined purism as ethnographic. At the same time, however, the real usage of traditional lexis
and word-forming elements and patterns, suitable to satisfy the need of intellectualization of
literary language, hinted on the interference of a deeply-rooted elitist approach. In this sense
ethnographic purism was doomed to failure.
Revival purist work was directed outward, against borrowings and formations, considered foreign, which defined purism as external or xenophobic. Generally, that was the type
of purism observed in all newly formed languages in the period of nationalism: purism was, in
fact, an element of their initial stage of development. That was the reason for this type of purism to intercept the hunger for intellectual means and to fail, since during 1850s – 1870s (and
even later than that) the Bulgarian literary language had already been in the stage of its intensive formation. The reason for the failure, especially of I. Bogorov’s extreme purism’s failure,
was putting the danger of glottophagy of Bulgarian language in a time context, in which it
was out of danger.
The aims of purist work in the last three decades of the Revival were several. First, it
should be pointed out, that it was In the first place, it is important to emphasize, that it was
defensive: the scholars set a highly patriotic objective – to protect it from all kinds of already
existing or possible future foreign language influences. Actually, Bulgarian purism had had a
defensive function since its genesis. The scholars’ diligence for Bulgarians’ enlightenment
through the modern language was not far from the scholars’ aim. The pedagogical purism of
the intellectuals from the Revival period was part of the efforts for public education. In that
sense, all of them were prominent figures in the Bulgarian enlightenment, although they did
not dedicate any texts to the topic.
Literary language formation during the Revival was performed by means of its remoteness from oral forms, as well as through the inclusion of those linguistic devices among
them, which were common for all users of ethnic language, and which were equivalent or
comparable to the old prestigious literary language; it was also achieved through the exclusion
of those devices, which were specific only for oral speech when compared with the archaic
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ones. The new structural features in grammar were specific for the oral forms, as well as for
the strictly dialect ones and the majority of foreign language devices. Both forms interacted
and while the oral form determined the course of literary language’s phonetic and morphological structures (the so-called colloquialization), the written form started affecting the oral
one on the lexical level (the so-called intellectualization). Gradually, the oral forms, enriched
in such a way, became emancipated in comparison to the written ones in terms of prestige,
and became intellectualized, which led to the natural change of the unstable Turkish lexis, as
well as of the dialect lexis (as far as there were any lexical devices for the concepts from the
thematic fields of modern society) for literary lexis stemming from different sources: archaic
old Bulgarian, Church-Slavonic, Russian, international and West European literature. That
type of emancipation led to a language policy implementation – the struggles among the three
trends during the 1830s and 1840s, and the competition of normative patterns in the 1850s –
1870s – through the purist doctrine instruments. That was why, foreign linguistic devices,
especially those coming from a non-prestigious language (Turkish) or a prestigious one, considered very powerful and threatening (Greek and Russian), were perceived as an unnecessary
corpus in the literary language form, especially if they could be substituted with vernacular
counterparts.
Therefore, the purists’ reaction against linguistic devices adopted from foreign languages had various reasons, supported, of course, both by political and ideological bias. The
reactions against the linguistic devices from Turkish were the largest in number and they
marked the 19th century. These reactions were caused in the first place by the rejection of
Turkish as a language of low prestige and as an aggressor’s language. It was opposed by the
bigger part of the Bulgarian scholars; some of the most prominent names among them were
those of Sophronius of Vratsa, P. Beron, P. Sapunov, Neofit Hilendarski Bozveli, E. Vaskidovich, Neofit Rilski, R. Popovich, V. Aprilov, S. Ilievich, S. Dobroplodni, K. Fotinov, I. Bogorov, N. Gerov, M. Pavlev, and A. Zhivkov, G. Teoharov, G. S. Rakovski, R. Zhinzifov, P.
Slaveikov, K. Shapkarev, J. Kovachev.
Although at a smaller scale, there was also disapproval towards the influence (real or
imaginary) of the Greek language which was also considered a cultural aggressor’s language.
Neofit Bozveli, E. Vaskidovich, Neofit Rilski, A. Kipilovski, R. Popovich, V. Aprilov, H.
Sichan-Nikolov, G. S. Rakovski, I. Bogorov, R. Zhinzifov, N. Gerov, J. HadjikonstantinovJinot, M. Pavlev, and A. Zhivkov, G. Teoharov, K. Shapkarev, J. Kovachev opposed it most
strongly. In order to have the full picture of the attitude towards the languages of the
neighbouring countries, Neofit Bozveli and E. Vaskidovich’s disapproval towards the Romanian language can be added, as well as E. Vaskidovich and P. Slaveikov’s disapproval towards the Serbian language.
Regarding them as uncommunicative, and later on as non-Bulgarian, many scholars
reject the Church-Slavonic linguistic devices. Ilarion Makariopolski, G. Busilin, I. Bogorov,
P. Slaveikov, L. Karavelov were against those devices. The influence of the Church-Slavonic
language from the 1940s onwards continued through the Russian language, and a great number of scholars opposed it: G. Busilin, E. Vaskidovich, P. Slaveikov, Z. Kniazhevski, L. Karavelov, N. Gerov, prof. M. Drinov, H. Botev. Among them stood out I. Bogorov, who also
opposed borrowings from any Slavonic languages.
Perhaps due to the strong aspiration for intellectualization of the developing literary
language, the voices against West European and classical languages were too weak and few:
opposition against these languages was expressed by V. Popovich, S. Bobchev, K. Shapkarev,
H. Sichan-Nikolov and G. S. Rakovski, the last two rejected borrowings from Latin in particular.
Until about the mid-1820s the old written and oral languages were static and quite distant from each other; there was a lack of permeability between them, but the need for rejuve149

nation of the written language through the instruments of the oral one had been realized,
which led to the glorification of the ethic language as adequate to perform literary functions.
When the communicative needs of the new time started growing and changing qualitatively
during the 1830s, this permeability was disrupted – consciously, intentionally, with a collective decision – on а national (never on strictly dialect) basis. That was the time when both
language forms “were stirred into motion” and started approaching each other, but there was
still a narrow gap between them. There was a strong influence from Turkish upon oral speech,
and from Greek – upon written language; active purification brought both language forms
closer together and led to quick changes in the lexicon238. Later, during the 1850s – the gap
widened quickly and vigorously. The last three decades before the Liberation were characterized by active lexical changes, when, on the one hand, the non-prestigious, outdated or “dangerous” devices were changed for devices approved by most groups in society.
The approved devices were marked as own as opposed to foreign. However, the devices of the language which received ambiguous attitude – the Church-Slavonic one, were
also accepted and viewed as own. Even when Church-Slavonic was perceived as different
from Old Bulgarian, and when it was viewed as its Russian edited version, the respect for its
archaic Bulgarian basis, made it a mother language, an arbiter, a corrector, a source of grammatical, word-forming and lexical instruments and patterns, a source of a higher style. That
was why it was the model for Bulgarian scholars throughout the whole Revival period, and
even throughout the whole 19th century. Its most staunch supporters were Neofit Bozveli,
Neofit Rilski, G. S. Rakovski, N. Gerov, P. Slaveikov. The search for the language ideal and
conservative traditionalism in the language situation of the Revival, especially in the period of
the so-called committee decades, concurred with convincingly demonstrated patriotic attitude.
In that sense, the idea of the highly prestigious nature of the Old/Bulgarian language and the
aspiration for its purity was generated mainly by G. S. Rakovski, who combined these three
characteristics.
At the same time, scholars who opposed the Greek language influence, held up this
exact highly-cultivated language as an example at the solution of some important problems
concerning the construction of the new Bulgarian language (for example the co-existence of
two forms based on the catarevusa~dimotiki pattern). Such attitude was mostly expressed by
G. S. Rakovski and G. Krustevich. Similar reasons motivated fond feelings in N. Gerov, N.
Palauzov, G. S. Rakovski, P. Slaveikov, M. Pavlev and A. Zhivkov for the Russian language
as a Slavonic, modern and organized language, as a language of Orthodox Christianity. In
Bulgarian scholars’ view the purist idea did not only involve purification of the Bulgarian
language and its saturation with native linguistic devices, but also its slavonization. That was
why P. Slaveikov and R. Zhinzifov thought that in literary language words and forms could be
introduced, which would contribute to its convergence with Russian and Slavonic languages.
This meant becoming independent of the Turkish and Greek languages’ influence at the cost
of new language borrowings, but this time Slavonic by origin. In this respect they differed
from the opponents to the Russian influence, who did not want to pay such a price. According
to R. Zhinzifov, the purist idea was reproduced also in the effort to suspend Greek language
from churches and schools in Macedonian lands and to impose Bulgarian on its place. That
was another reason for him, being an adherent and follower of Slavophile society in Russia, to
recommend borrowing Russian words, as he considered them enriching the Bulgarian language.
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Evaluating A. Kipiliov’s translation works, this gave R. Russinov the reason to state: “While the formation
and stabilization of the grammar system of new Bulgarian literary language are comparatively slow, the changes
in its lexis are implemented quite rapidly” (Р. Русинов. Преводаческото дело на А. С. Кипиловски и българският книжовен език. – In: Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”. Филологически факултет. 1973–1974, т.
11, кн. 1, с. 554).
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Some scholars suggested various other languages either as models or in order to encourage the establishment of one or another form or lexical unit, giving examples with Romanian language (Neofit Rilski), French and Italian (I. Bogorov), Serbian (Neofit Rilski, P.
Slaveikov, K. Shapkarev). For L. Karavelov and H. Botev such languages were considered
West-European languages, a source of prolific material for internationalization and intellectualization.
The Bulgarian purism from the Revival is defined as an unorganized language
movement of political and psychological character, which originated as a result from a
language situation both in intralingual and interlingual aspect. The intralingual aspect is connected to the process of formation of a contemporary literary language in conditions of radical
transformation of the system from synthetic into analytic (no matter how relatively the process is interpreted). The mere establishment of a norm is a purist act, directed not to the foreign, but to the native linguistic unit. In the presence of two initial systems, which construct a
literary language – an archaic and a new one – the integration of inventory and models is performed according to the attributive feature native, which is dominant, i.e. super feature, and
other features: poly-functionality, stability, communicativeness, cultivation, prestige, topicality of language means.
The interlingual aspect is related to the position of social and group bilingualism,
which was experienced by Bulgarian people during the Ottoman rule; it is related to the reception of the Church-Slavonic language by Bulgarian Revival society; to the nature of language
intervention in the process of the establishment of literary language – authoritative or nonauthoritative [Николова 2009: 103–112]; to the generation of purist ideas and tendencies as a
reaction to certain political, religious, cultural, social and economic facts during the formation
of the Bulgarian nation. Therefore, the language doctrine of purism is determined by ideological and symbolic motives. An individual’s expression of opinion is a message to a group, and
a consequent purist substitution turns it into a suggestion to the whole nation. The values of
the decision on the need of a foreign or a native unit are seldom linguistic (aesthetic or based
on good taste) – rather they are political, ideological, educational (pedagogical). During the
nation’s maturation it was necessary for the Bulgarian language, reconsidered as a “national
asset”, a “valuable heritage”, and a “pathetic fact”, to be distinguished from the neighbouring
ones, as well as from others, which was already a cause for a language conflict [Ангелов
2012: 19], expressed in purism with different intensity and in different forms.
The research on the manifestations of Bulgarian purism during the Revival show that
the latter were in accordance with the purist manifestations in the bigger part of European
language area. Logically, they began with glorification of a native language, a patriotic attitude toward it and negative estimation of the foreign language. What came next was the rejection of the foreign language (Greek and Turkish) and Bulgarian language endorsement
through a proof of its qualities: to perform the role of a literary language, to be an effective
means of communication in all spheres of public life. It was a new stage with a strong creative
trend – a lot of works appeared, which embodied implicitly or explicitly the sense of literary
language completeness. Bulgarian language community had outdated, but prestigious native
literary language and a lot of scholars strove for return to classics through archaic forms or the
formation’s endorsement as a classical language (for example, in Greece or the Czech Republic, though not achieving the same results). In the Bulgarian case, there were no speech forms
of the aristocratic type (as for example in France, Italy or Russia), but on the other hand, the
search for ways for a literary language construction of the egalitarian type (as for example in
Serbia, Slovakia or Turkey) was not characteristic: the balance between archaic-elite and spoken was preferred. It was allowed for language innovations – for example article forms, occurring in spoken language – to be rejected as a result of foreign language influence (as for
example in Slovenia). The most noticeable and commented in society remained the particular
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manifestations of purification on lexical and grammatical level; specific words, forms and
structures were rejected as a product of foreign influence.
In contemporary Bulgarian linguistics the observance of language purity is examined
as a wider concept than purism. Tracing the manifestations of purism during the Bulgarian
Revival shows that purification was only a part of the great idea of purism, called on to resuscitate and modernize literary language. In that sense, the idea of language purity, one of the
manifestations of ethnic purity, which is displayed on both lexical and grammatical level alike
– in the choice of lexis, forms and syntactic structures, that are original, native – is one of purism’s exhibitions. In the Bulgarian case, due to the infringement of archaic grammar structure,
the focus on lexis was not so obsessive for scholars’ attention; it was not the single pivot of
purist efforts. Their realization was in the generation of new literary norms, parallel to purist
substitutions. The latter can be easily specified even by the philologically untrained eye: they
affect the language use itself. Thus, purism gradually evolved chiefly into the idea of language purity, later in aspiration to its legitimate security, in the care for advantage in its usage
in competition with other languages in the state-administrative formation, in its protection and
glorification with educational purpose at times, when it was not threatened any longer. The
specificities of the doctrine manifestations depended on the ideological-linguistic maturity of
society and the language policy, but also on the stages of language standardization.
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