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УВОД 

Следосвобожденският период от гледна точка на историята на новобългарския 

книжовен език е слабо проучван, затова много езикови явления от съвременна 

перспектива изглеждат „странни”. Новите научни постижения в областта на историята, 

социологията, лингвистиката, историята и теорията на езиците, етнографията, културната 

антропология, психолингвистиката и социолингвистиката дават възможност да се 

осъществи задълбочено интердисциплинарно изследване на езиковия пуризъм1, което 

обективно да отчете характерните за епохата исторически, социални и културни фактори, 

оказващи въздействие върху общественото мнение и пораждащи езиковия феномен. 

Лингвистичното явление, присъщо в периоди на бурни обществени промени, е актуално и 

днес, когато действат процеси като глобализация и масовизация. Българското общество на 

ХХI в. преживява същите безпокойства и разочарования от началото на ХХ в. – страх за 

края на света, от заличаването и претопяването на нацията, недоволство от нехайството 

към езика и ниската езикова култура. Световната икономическа криза след 2007 г. 

допълни всеобщата картина на дълбок стопански и духовен крах, това се отрази в езика, 

особено върху лексикалния пласт (който е най-видим). Активизираха се нови обществени 

пуристични нагласи и движения, не винаги обективни и научно обосновани. 

Многоаспектният анализ на по-стария синхронен срез дава добра посока за съвременното 

езиково планиране. 

Обект на изследването са обществените нагласи, които пораждат пуризма в езика, 

и неговите три етапа: препоръка ~ убеждение ~ движение. Акцентът се поставя върху 

първия и втория етап. 

Предмет на изследването са мненията на общественици по въпроса за чистотата на 

българския език в периода между 1878 и 1939 г., изразени в различни по обем и характер 

материали (съобщения, статии, студии, бележки, отзиви и пр.), публикувани в 

периодичния печат (вестници и списания). Ценни за проучването са лингвистичните 

спорове, които отразяват различните гледни точки относно необходимостта от повдигане 

на пуристично движение. 
                                                              
 

1 Понятието езиков пуризъм (linguistic purism) в целия текст следва да се разбира широко, като ‘пуризъм в 
езика’, т.е. за отграничаване от неезиковия пуризъм, тъй като по същество изследваното явление никога не 
може да бъде чисто лингвистично. 
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Методът на изследване е комплексен, базиран на широка социолингвистична 

платформа с елементи от критическия анализ на дискурса, историко-типологичния, 

описателно-аналитичния, социологическия, историческия, медиаложкия и статистическия 

метод.  

Основната цел на изследването е да се проследят различните по степен и характер 

пуристични нагласи и движения и отражението им в отделните социални сегменти. През 

разглеждания период книжовният ни език е със стеснена социална база. Езиковите 

спорове продължават да бъдат привилегия на интелигенцията, затова проучването се 

фокусира върху анализа на общественото мнение на двете големи социални групи – 

българската творческа (научна, художествена, публицистична) и политическа 

интелигенция. Разбира се, това деление до голяма степен е условно, тъй като творческата 

интелигенция участва активно в политическите процеси на страната, а редица български 

управници вземат отношение по езикови въпроси. За постигането на целта се обособяват 

две основни задачи.  

Първата задача засяга актуалността на проблема. Интензивността на явлението се 

отчита чрез количествените изменения в броя на статиите, посветени на чистотата на езика, 

за да се направят обобщаващи изводи за наличието, респ. отсъствието на организирано 

движение или пуристични нагласи. Процесите се разглеждат по десетилетия, защото се 

характеризират с много по-голяма динамичност в сравнение с възрожденските.  

Втората задача търси отговор на въпроса сред кой социален пласт езиковият 

феномен има най-широко разпространение. Сегментирането на българското общество се 

извършва въз основа на придобитите характеристики (професионална реализация, място 

на получаване и характер на образователния ценз, политическа ориентация), както и на 

прототипните характеристики, от които най-голямо значение за изследването има 

възрастта.  

Поради сложния и многоаспектен характер на пуризма всеки лингвист през 

определен етап от дейността си се сблъсква с явлението. Въпреки това досега не 

съществува цялостно изследване, което обективно и задълбочено да отрази рефлексията 

на социалните промени върху българския език с оглед на пуризма. Част от анализирания 

материал е познат от научните постановки на М. Москов, Л. Андрейчин, Ст. Стойков, М. 

Виденов и мн. др. Популярни са публикациите на първите български лингвисти от 
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Софийския университет. Материалите обаче обикновено се разглеждат извън 

конситуацията. Като сътрудници на определени издания българските лингвисти следва да 

се съобразяват с капризите на общественото мнение (социалнопсихологическия профил на 

адресата – вкусове, увлечения, очаквания, предпочитания, манталитет и пр.), но и да умеят 

да пропагандират определени свои възгледи, които (поне привидно) не противоречат на 

читателските и редакторските интереси. Въпреки че е писан от учени, разглежданият 

материал има по-скоро агитационен отколкото научен характер. Това дава основание 

публикациите да се разглеждат като опит за интенционално въздействие върху 

общественото мнение с различна стратегическа цел. Общата картина е допълнена с нов, 

непознат и неанализиран материал (52%), често анонимен, за който са направени усилия 

за определяне на авторството.  

Дисертацията е организирана в три глави. Чрез представянето на авторска 

интерпретация на термина от лингвокултурологичен аспект и въз основа на съвременни 

теоретични постановки на утвърдени авторитети в българската и чуждестранната 

лингвистика в първата глава се предлага нова работна дефиниция на термина от 

социолингвистична гледна точка. Съгласно новия подход към езиковото явление се прави 

обстоен преглед на езиковата ситуация от Освобождението до Втората световна война с 

оглед на пуризма и се разглеждат чужди езикови ситуации, които са познати и са обект на 

внимание от страна на изследваните общественици. 

Като се позовава на материали, публикувани във филологически издания (научни, 

научнопопулярни и отраслови вестници и списания за наука и образование), втората 

глава разглежда езиковия феномен като лингвистична доктрина. Основният мотив за 

такава интерпретация е, че българските езиковеди не се съобразяват с актуалното 

състояние на езика в узуса, а чрез различни техники за убеждение се опитват да наложат 

по-добър според тях, но недействителен езиков модел. Проследява се историята на 

пуристичната пропаганда – сдружения, печатни органи, мотиви, средства и начини за 

борба. През различните периоди тази доктрина е подкрепяна или отхвърляна от 

Министерството на просвещението. Това дава основание чистотата на езика да се 

разглежда с оглед на държавната политика. 

Третата глава има за цел да изследва езиковия феномен като обществена нагласа. 

Като разделя ексцерпирания материал на две големи тематични подгрупи – литературен и 
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политически периодичен печат, изследването цели да обхване цялостно общественото 

мнение на творческата и политическата интелигенция. Тези две социални групи оформят 

елита, който оказва съществено влияние върху езиковата практика, а в определени случаи 

осъществява и преднамерен контрол. Чистотата на езика се разглежда като естетическа и 

идеологическа доктрина. Взаимоотношенията между сътрудник – редактор – читател и 

техните социални характеристики имат съществено значение при интерпретирането на 

езиковия феномен.  

След заключението са обособени две приложения. „Азбучен справочник на 

източниците за проучване” представлява опис на вестниците и списанията, от които са 

ексцерпирани изследваните единици. В „Биографични бележки за българските 

общественици” се дава кратко описание на житейския път на цитираните интелектуалци, 

за които съществуват данни в академичните енциклопедии. 

Изследването се позовава на материал, ексцерпиран от 522 текстови единици 

(статии, студии, бележки, обзори, мемоари, художествени текстове, мнения), взети от 58 

периодични издания (вестници и списания) с различна продължителност на печатане, 

тематичен обхват и читателски интерес. Подбрани са източници, които играят основна 

роля при изграждането на определен обществен (и езиков) вкус. За да се улесни 

възприемането им, текстовете са нормализирани с оглед на съвременните езикови норми. 

Въпреки че пуризмът може да засегне и други системно-структурни нива на езика, 

наблюденията в настоящото изследване се отнасят основно до лексикалното равнище, към 

което най-често е насочено явлението. Придружаващите бележки относно стилистичната 

маркираност, произхода и пр. са съгласно академичния „Български етимологичен речник” 

(Том I – VII, А – ТЕРЯСВАМ) и четвъртото издание на „Български тълковен речник” 

(2012) под редакцията на Л. Андрейчин и кол. Чрез тях се отчита и лингвистичната 

компетенция на агитатора.  
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ПЪРВА ГЛАВА. КУЛТУРНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЛИНГВИСТИЧНИ 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПУРИЗЪМ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

1.1. Проблемът за чистотата на езика в лингвокултурологичен и 

социoлингвистичен аспект 

От различните тълкувания на езиковедския термин ‘пуризъм’ и понятието ‘чистота 

на езика’ в по-стари и по-нови, наши и чужди речници и справочници става ясно, че 

съществуват известни разногласия в схващанията за тяхната същност. Лингвистичният 

феномен е обект както на традиционни, така и на интердисциплинарни изследвания. 

Обективният процес на изменение и развитие на обществото, който се отразява и в езика, 

обяснява променливия характер на явлението. Това мотивира учените да влагат различен 

смисъл и обхват в понятието пуризъм (чистота на езика) в по-новите изследвания. В 

дисертацията са разгледани научните постановки по проблема на М. Гиърс, Е. Анамалай, 

И. Неуступни, Р. Л. Траск, Е. Фекете, С. Елспас, Н. Лангер и В. Дейвис, М. Влашич, Зд. 

Стари, Х. Гладкова, Л. Андрейчин, М. Москов, Т. Бояджиев, М. Виденов, Н. Николова и 

др. Надделява твърдението на Дж. Томас, че пуризмът е абстракция, която в зависимост от 

отношението между трите основни фактора (време, общество, перспектива) може да се 

прояви самостоятелно или взаимосвързано в 17 възможности за пуристична ориентация 

[Томас 1991: 9 – 10, по Влашич 2012: 9 – 10]. Въз основа на изброените научни 

постижения се очертават следните основни характеристики на езиковия феномен от 

социолингвистична гледна точка: Пуризмът е абстракция, която в зависимост от 

отношението между трите основни фактора (време, общество, перспектива) може да 

се прояви самостоятелно или взаимосвързано в 17 възможности за пуристична 

ориентация. Явлението приема конкретно измерение чрез отчитането на редица 

променливи исторически, лингвистични и културни факти от езиковата ситуация. За да 

може да се говори за пуристично отстраняване на елементи от системата на езика 

(домашни или чужди, в различните периоди на стандартизация), е необходимо наличието 

на елит (отделни индивиди или водеща социална група), който да осъществява 

преднамерено контрол върху езиковата практика чрез определени техники за 

въздействие върху общественото мнение. Лингвистичното явление се проявява чрез три 

етапа – препоръка на говорещите, от която следва убеждението на другите (агитация), 

а оттам действие (отстраняване, замяна). 
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1.2. Езиковата ситуация в България от Освобождението до Втората световна 

война с оглед на пуризма 

В периода от Освобождението до началото на Втората световна война (1878 – 1939) 

протичат изключително динамични процеси и тенденции. Новите политически, 

икономически и културни условия на държавност създават предпоставки за завършване на 

интерграционните и унификационните процеси в българския книжовен език. В езиково 

отношение новоосвободеното Княжество България приема класическия тип организация 

една държава – един официален език. Българската езикова ситуация след Освобождението 

се определя като ендоглосна и небалансирана [понятия по Николски 1976: 81 – 81]. 

Мобилността на населението оказва ползотворно влияние върху лингвистичните (респ. и 

пуристичните) процеси чрез уравновесяването по естествен път на западнобългарските и 

източнобългарските езикови черти в новобългарския книжовен език. Тенденциите към 

интернационализация ~ национализация (автохтонизация) на езика действат както в 

етапите на изграждане, така и в процесите на развитие на езика. Интернационализацията 

се свързва с интелектуализацията, като последната се осъществява по два пътя: чрез 

произвеждане на необходимите средства на базата на системно-структурните 

възможности на езика или чрез заемане на елементи от интернационалната научна 

терминология. За избора на единия или другия път роля играят редица допълнителни 

фактори, свързани с езиковата ситуация и езиковата политика. Важно условие е даденото 

средство да бъде прието и да влезе в практиката на конкретен социум.  

До Втората световна война (1939 – 1945) е налице стеснена социална база, тъй като 

българският книжовен език се използва само от интелигенцията и от част от градското 

население [Виденов 2005: 175; Бояджиев 2012: 42]. Социалните характеристики на 

интектуалците имат пряко отношение към характера, измеренията и отношението към 

изследваното лингвистично явление. В разглеждания период се наблюдават както 

количествени, така и качествени промени на тази обществена прослойка [Даскалов 2005: 

418-440]. Възможността за интервенция в книжовния език има пряка връзка и с 

историческите катаклизми, със състоянието на българския книжовен език, с качеството на 

образованието и с езиковото възпитание.  

Като въвежда понятията авторитарна и неавторитарна интервенция в книжовния 

език, Н. Николова обръща внимание на факта, че още през Възраждането новобългарският 
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книжовен език поема пътя на еволюционното изграждане и дава приоритет на 

комуникативните функции на езика, което до голяма степен обяснява критичното 

отношение на българското общество към опити за авторитарно налагане на определени 

езикови средства за сметка на други [Николова 2007: 85 – 90]. В началото на ХХ в. 

българският книжовният език е в етап на по-нататъшно развитие, стабилизиран е и може 

да асимилира или изхвърли по естествен път чуждия елемент без тревожната авторитарна 

намеса на кодификатора [Николова 2002: 45]. Следователно други механизми, освен чисто 

лингвистичните, създават условия за активизиране на пуристично движение чрез даването 

на предимство на символните функции на книжовния език за сметка на комуникативните 

[за функциите на езика вж. напр. Гладкова, Ликоманова 2002: 353]. Няколкократните 

несполучливи опити за обединение на българския етнос в обща държавна граница, 

бурните необратими социални промени, смяната на културните влияния през 

разглеждания период от руско и френско към немско, водената държавна политика, ролята 

на периодичния печат при оформяне на общественото мнение, появата на театъра, киното, 

радиото, авторитетът и високият световнопризнат професионализъм на българските 

учени, стабилизирането на нормите на книжовния език и противопоставянето им на 

диалектните – всичко това обуславя съществуването на пуристични нагласи и стимулира 

определени индивиди или социални групи, мотивирани от различни съображения, към 

опити за активизиране на пуристично движение. Други предпоставки като липсата на 

традиция за авторитарна намеса в езика, воденето на разгорещени обществени дебати в 

периодичния печат по езикови въпроси и пр. възпрепятстват реалното осъществяване на 

крайни пуристични действия. 

1.3. Чистотата на езика в чуждоезикови ситуации през погледа на българските 

интелектуалци 

Изследването на информираността на българското общество относно проблема за 

чистотата на езика в чуждоезикови ситуации е важен етап при интерпретирането на 

явлението като независимоосъзната социална необходимост или като проекция на 

чуждоезикови модни течения върху българския език. Цитират се факти от немската, 

чешката, румънската, лужишката, сръбската, английската, руската, украинската, 

френската, полската, турската, гръцката езикова ситуация с оглед на пуризма. Това 

показва добра информираност на българското общество относно европейските 

10 

 



лингвистични теории и практики. Приспособяването им към българските условия, от една 

страна, и толерантността и адаптивността на българите към чуждото, от друга, спомагат за 

ранното отхвърляне на крайността в пуристичната националистична доктрина. Научният 

подход към усъвършенстването на езика в следосвобожденската действителност поражда 

необходимостта от специално подготвени и професионално ангажирани с книжовния език 

лица – лингвисти, писатели, литературни критици, журналисти и пр. Всички те активно 

участват в процесите на доизграждане на новобългарския книжовен език чрез приетия 

още по времето на Възраждането консенсусен път на колективното обсъждане. Отново 

разискванията надхвърлят задачите на чисто езиковия дебат и често беседващите са 

подвластни на определени идеологии. Утвърждаването на демократичния принцип за 

изграждане на книжовния български език [Иванова 1994: 58-67; Иванова 2012: 202;] се 

отстоява от българските интелектуалци и в периода на доизграждане и развитие на езика.  

 

ВТОРА ГЛАВА. ПУРИЗМЪТ КАТО ЛИНГВИСТИЧНА ДОКТРИНА ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

2.1. Пуристичната доктрина в периода на доизграждане на българския 

книжовен език (1878 – 1900) 

Актуалността на възрожденската пуристична доктрина в първите 

следосвобожденски години личи от опитите за организиране на пуристични органи (Ив. 

Богоров) и издаването на предписания и наредби (М. Дринов, Т. Бурмов). Изпадането в 

крайности на Ив. Богоров, свързани с желанието му да се запази националният характер 

на българския книжовен език при издигането му до нивото на модерен европейски език, е 

санкционирано от съвременниците му чрез негативна оценка на лингвистичната му 

дейност. По този начин рано се отхвърля крайната пуристична насока и се очертават 

новите умерени и научнообосновани граници на чистене. Чрез лингвистичните полемики 

на Ал. Теодоров-Балан, от една страна, и Г. Прошек, Ив. Пеев-Плачков, В. Стоянов, Ив. 

Вазов, от друга, се оформят двата научни подхода при обработването на книжовния език – 

прескриптивният и дескриптивният. По време на Стамболовия режим (1887 – 1894) се 

създават подходящи политически и социални условия за отпор срещу прекомерното 

влияние на доминиращия по това време руски език и за засилване на националния 

характер на българския книжовен език. Това се доказва и чрез задочния спор между Ив. 
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Шишманов и П. А. Сирку. Откриването на Висшето педагогическо училище (1888), както 

и активизирането на дейността на Българското книжовно дружество са важни етапи от 

организирането и централизирането на събиране и научно обработване на езиковия 

материал от живите говори и книжовната българска традиция. Като езиков коректив се 

налага сп. „Български преглед”, в което сътрудничат първите български професори. По 

същото време чрез „Периодическо списание” Ал. Теодоров-Балан прави своя първи опит 

за организиране на орган, който да следи за чистотата и правилността на българския език. 

Радетелите за чистота на езика обаче са изправени пред един съществен проблем – 

труднодоловимата граница между черковнославянизми, т.е. порусени старобългаризми 

(които са желани) и русизми (които са нежелани). Ситуацията допълнително се усложнява 

от отсъствието на авторитетен справочник по въпроса. През периода излизат важни 

кодификационни документи, но те до голяма степен следват утвърдените възрожденски 

практики, и не успяват да задоволят обществените потребности. 

С развитието на научните клонове до края на ХIХ в. продължава изграждането на 

специалната лексика в редица научни области – химия, ботаника и зоология, психология, 

юридическа, административна, военна терминология. Побългарените термини се 

предпочитат основно в учебната и спомагателната литература, а тези на гръко-латинска 

основа – в научните среди. Така постепенно специализираната лексика се разпределя в 

регистрите на научния и научнопопулярния стил, а ненужната отпада (турцизми, русизми, 

авторски неологизми, регионализми).  

2.2. Пуристичната доктрина в периода на развитие на българския книжовен 

език (1901 – 1939) 

През първото десетилетие на ХХ в. българските езиковеди продължават своята 

работа по обработка и усъвършенстване на българския книжовен език, по запазване на 

неговия национален облик и чистота. Учените използват сп. „Училищен преглед”, 

издавано с финансовото съдействие на Министерството на просвещението, за 

популяризиране на лингвистичните си възгледи. Преосмисля се статутът на редица дълги 

и кратки словоформи, голяма част от които са нововосъздадени през Възраждането, или 

старобългаризми, възстановени с помощта на руския език. Под влияние на национално-

патриотични съображения българските лингвисти съзнателно търсят отграничаване на 

българския книжовен език от руския, по този начин обявяват за солецизми и варваризми 
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редица езикови явления, които обогатяват в синтактично, лексикално-семантично и 

стилистично отношение българския книжовен език. По-старото поколение български 

писатели, които имат утвърден авторитет сред българското общество, поддържат тези 

принципи за национализация на езика. 

В периода от 1915 до 1920 г. се преустановява издаването на сп. „Училищен 

преглед”. Това създава необходимост от организиране на ново издание, което да се 

занимава с въпросите на езиковата култура. Така се появява сп. „Българска реч” (1921) с 

редакторски колектив С. Аргиров, С. Младенов, Ал. Теодоров-Балан и Б. Цонев. Проектът 

е обречен на неуспех по редица социолингвистични причини. През 20-те години на ХХ в. 

езикът е достатъчно добре нормативно уреден и обществено усвоен, книжовноезиковото 

се противопоставя на диалектното, затова опитите за въвеждане на средства от говорите са 

обречени на неуспех и предизвикват бурни реакции, особено от страна на по-младото 

поколение писатели, журналисти, дори лингвисти. Освен това чуждите думи продължават 

да имат висок социален престиж. Слабият обществен интерес води до финансови 

затруднения поради липсата на спомоществователи. Към това се прибавя и фактът, че 

управляващата земеделска партия не подкрепя лингвистичния проект. Изострените 

отношения между правителството на Ал. Стамболийски (1921 – 1923) и университетските 

преподаватели предопределя краткия живот на сп. „Българска реч”. 

След деветоюнския преврат (1923), когато на власт идват националистически и 

прозападно ориентирани партии и формации, се създава подходяща атмосфера за 

централизирано направление на проблема. Феноменът все повече придобива политическа 

окраска. В опитите за организиране на пуристичен орган активно се включват Ст. 

Младенов и Ст. Аргиров. Сп. „Родна реч”, създадено по полски и чешки образец, е 

продукт на новите обществени потребности и търсения. Значително по-умерено в първите 

три години от съществуването си, списанието води общополезна просветителска дейност 

за възхвала и прослава на националния език, за запазване на неговия самобитен характер, 

за дооформяне на лексикалните регистри на научния и научнопопулярния стил. Може да 

се говори за смяна на водещия пуристичен критерий от националнозащитен към 

стиловоподборен. Коментират се отделни прояви на държавната политика по отношение 

на чистотата на езика като заповедта на Министерството на просвещението от 23.11.1934 

г. (след деветнадесетомайския преврат), според която всички училищни инспектори, 
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училищни директори и учители се заставят да открият безграмотно написани надписи, 

които да бъдат коригирани. Освен това всички държавни чиновници се задължават да се 

грижат за българския облик на езика си на лексикално, стилно и правописно ниво. 

Преосмисля се статутът на голямо количество гръцка и латинска по произход лексика в 

българския книжовен език, усвоена или утвърдена чрез руския, френския и немския език. 

Националистичната езикова доктрина се подкрепя и популяризира от високообразовани 

лица, които нямат лингвистично образование, и предопределя известната свобода на 

интерпретиране и дори до изпадане в крайности. За пуристично увлечение от страна на 

Ст. Младенов може да се приеме преоценката на вече утвърдена в практиката на 

специалистите интернационална научна терминология – медицинска, юридическа, 

стопанска, военна, лингвистична. 

От гледна точка на резултатите в съвременния български книжовен език дейността 

на сътрудниците около сп. „Родна реч” прибързано може да се определи като неуспешна, 

тъй като по-голямата част от цитираната лексика от латински и гръцки произход се 

запазва както в българския език, така и в редица чужди езици и се утвърждава като 

интернационална. Съпоставка между работата на уредниците и сътрудниците на сп. 

„Родна реч” и теоретичните постановки на техните чужди образци може да помогне за 

поставянето на по-обективна оценка. 

2.3. От пуризъм към теория на езиковата култура 

Пуристите от чешкото списание „Naše řeč” влагат три критерия в теоретичните си 

декларации и в конкретната си усъвършенстваща дейност – исторически (дават се 

предпочитания на изконни средства), национален (предпочитат се народни, самобитни, 

ненемски езикови средства) и естетически (усета на лингвиста) [Стари 1995: 27 и сл.]. 

Срещу тези три критерия въстават първото поколение привърженици на Пражката 

лингвистична школа, които издигат функционалния критерий като основен при 

култивацията, т.е. вниманието се фокусира върху изразните нужди на говорещите 

(създават теория за езиковата култура).  

Пътят, по който поемат българските книжовници при изграждането и 

утвърждаването на лингвистичните норми през Възраждането, принципно се различава от 

пътя на чешките езикови строители. Още през втората четвърт на ХIX в. историзмът като 

водещ критерий за нормотворчество е преодолян и ролята му се ограничава само до 
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арбитражна. Еволюционистичният подход при утвърждаването на нормите – след 

спорове, дискусии се приема консенсусно решение – предопределя очакванията и 

отношението на българското общество към дейността на лингвистите. Ускоряването на 

нормотворческите процеси и подходящите условия за тяхното завършване след 

Освобождението обуславя стихийното и некритичното приемане след кратка обработка на 

езиков материал от руския език, който има статута на висококултурен и престижен език. 

Усилената дейност по събирането и обработването на диалектното многообразие на 

българския език активизира националния критерий, но и тук ситуацията се оказва по-

сложна, тъй като границата между руските и черковнославянските (старобългарските) 

лексеми е по-труднодоловима за нелингвистите. Действително старобългарският език 

продължава да се изучава в училищата, но по-скоро като граматическа теория, отколкото 

като полезен източник за обогатяване на книжовноезиковото богатство и търсене на 

връзката му с новобългарския език. Към това се прибавя и фактът, че книжовният език се 

е развил достатъчно, функционира като саморегулираща се система и може да посрещне 

нуждите на своите ползватели. Българските общественици не изпитват необходимост и 

желание да следват предписанията на лингвистите.  

По отношение на терминообразуването и лексикалната кодификация Ст. Младенов 

изпитва немско политико-идейно и културно влияние. Принципите му за избор и 

създаване на нови езикови средства следват утвърдената в българската кодификационна 

практика тенденции за побългаряване. Като реакция срещу засилващата се ксеномания 

дейността на редакторите и сътрудниците на сп. „Родна реч” през 20-те и 30-те години на 

ХХ в. се оказва полезна за утвърждаването на статута на българската по произход лексика 

(изконна или архаична, която в по-ранен етап погрешно се смята за руска, възрожденска, 

т.е. авторски неологизми, средства от живите говори). От тази гледна точка езиковата 

пропаганда на Ст. Младенов и останалите сътрудници на сп. „Родна реч” се оказва 

успешна. От друга страна, идеологическите проекции върху езика и националистичните 

увлечения се наказват от българското общество чрез остри полемики и развенчаване на 

авторитета.  

Теоретичните постановки на по-стари и по-нови лингвистични направления 

(младограматизъм, Пражка лингвистична школа, езиковедски яфетизъм на И. Я. Мар) са 

добре познати и достъпни не само на българските лингвисти, но и на всички, които имат 
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интерес към книжовноезиковите въпроси. В такъв случай въпросът се заключава не до 

това дали кодификаторите и езиковедската гилдия като цяло познава определени 

лингвистични направления, а в даването на приоритет на определено направление. 

Изглежда споровете отново се решават от обществото (общественото мнение) чрез 

зачитане или незачитане на дадени езикови препоръки. В. Попова отбелязва, че 

българската лингвистика се развива без наличието на собствени доктрини. Българинът 

успешно адаптира и разработва чужди идеи и чрез сблъсъка на различни езикови 

платформи и практическата им реализация се ражда българската националноезикова 

доктрина [Попова 1994: 24]. Проблемът за чистотата на езика бързо излиза извън 

границите на владеене на малцината „просветени” и се поставя на широко обсъждане от 

цялото културно общество. Постепенно се преодолява тесният езиков патриотизъм и 

авторитаризъм. С оглед на изразните нужди се преминава към съзнателни грижи за 

формално-структурната адаптация на чуждите думи и преодоляването на неточности при 

изговора и семантичната и стилистичната им употреба, за превъзмогването на 

субективизма и маниерността, за освобождаването на речта от синтактични нередности в 

резултат от чуждоезикови влияния и т.н.  

 

ТРЕТА ГЛАВА. ПУРИЗМЪТ КАТО ОБЩЕСТВЕНА НАГЛАСА ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 

3.1. Пуризмът като обществена нагласа в периода на доизграждане на 

българския книжовен език (1878 – 1900) 

Общественото мнение има първостепенно значение за утвърждаването на 

пуристичната доктрина. За адекватното му отчитане в изследването се използва материал 

от най-четените и социално значимите по това време вестници и списания. Подбраните 

текстови единици са обособени в две големи тематични групи – литературен и 

политически периодичен печат, които формират и представят мнението на двете големи 

социални групи – творческата (научна, художествена, публицистична) и политическата 

интелигенция. При оценката на пуризма като обществена нагласа следва да се имат 

предвид редица допълнителни социални и културни факти, напр.: общественото мнение 

непрекъснато се променя, особено със смяната на поколенията, възможно е да съществува 

разминаване между теоретичните прокламации на обществениците и действителната им 
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езикова практика, общественото мнение се поддава на манипулация, мълчанието 

(некоментирането) също изразява мнение, анонимността играе значителна роля при 

изказването на свободно мнение, периодичният печат по това време се чете предимно от 

градските среди, обособяването на социални и професионални прослойки след Първата 

световна война води до затварянето на изданията в своя читателски сегмент, през 30-те 

години на ХХ в. социалната база на книжовния език се разширява скокообразно и 

динамично и т.н. 

Публикуването на научни и художественокритични студии и статии, програмни 

текстове (М. Дринов и В. Стоянов, Ал. Теодоров-Балан, Ив. Шишманов, П. Пешев), 

дидактични и граматични текстове и критика върху образователните практики (П. Р. 

Славейков, Ц. Гинчев) показват актуалността на възрожденската пуристична доктрина в 

първите следосвобожденски години. Важна роля за насочване общественото внимание 

към статута на македонските говори и интегрирането на езикови черти от тях в 

новобългарския книжовен език изиграват източнорумелийските вестници. Десетките 

статии в българския периодичен печат, посветени на чистотата на езика, имат по-скоро 

прокламативен характер и са насочени срещу собственотворческите неологизми, 

гърцизмите и турцизмите, преосмисля се статутът на някои новозаети русизми, галицизми 

и латинизми, като вместо тях се препоръчват изконно български (старобългарски, 

праславянски) изразни средства, широко използвани в живите говори. По време на 

Стамболовото управление разглежданият феномен става част от държавната политика във 

връзка с отстояването на националните ценности и символи, част от които е книжовният 

български език. Създателите на добрите художественотворчески образци през периода се 

радват на по-широка обществена подкрепа. Това създава известно напрежение между 

лингвистите, от една страна, и критиците и писателите, от друга, изразено чрез полемики 

относно правата върху осъществяването на нормативното творчество.  

В оформящия се класически партиен периодичен печат през последното 

десетилетие на XIX в. проблемът за чистотата на езика се коментира спорадично. На 

съмнение се поставя качеството на езика, който се чува от учрежденията с най-масов 

характер – училището, театъра и църквата. Нормите на българския книжовен език се 

доизграждат с активното участие на оформилия се интелектуален елит. 
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3.2. Пуризмът като обществена нагласа през първите две десетилетия на ХХ 

век (1901 – 1920) 

Новата културна обстановка от началото на ХХ в. поражда нови очаквания към 

изразните възможности на книжовния език във връзка със способността му да 

материализира различни текстови форми, жанрове, тематични кръгове, стилове. Това е 

следващият усъвършенстващ етап на книжовния език. Теоретичните постановки за 

книжовния език са част от пропагандирането на новата естетическа платформа. Чрез 

своята езикова теория и практика кръгът „Мисъл” подпомага процесите на доустрояване 

на книжовноезиковите норми в духа на актуалните пуристични тенденции. Чрез новата 

творческа генерация се осъществява смяната на водещия критерий на възрожденската 

езикова доктрина от националнозащитен (възрожденски) критерий към естетически 

(модерен). Въпреки това колективноосъзнатата дейност на езика не се противопоставя на 

индивидуално-естетическата. Изследванията върху лингвистичните методи на П. П. 

Славейков и кръга около сп. „Мисъл” за постигане на оригиналност на стила може да се 

направи извод, че те принципно не се различават от тези на университетските филолози 

Ал. Теодоров-Балан, Б. Цонев, Ив. Шишманов и др. – обогатяване на езика с нови думи от 

всички диалектни области, създаване на нови думи чрез словообразувателните 

възможности на българския език, използване на лексика от речника на Н. Геров, 

поддържане на по-кратки форми [Иванова 1952: 133], възкресяване на старинни думи и 

форми [Иванова-Мирчева 1962: 179]. Така се осъществява диалогът между модерното и 

традиционното, европейското и българското и се доказва за пореден път възможността с 

традиционното слово да се изграждат модерни концепции. 

Засилването на ролята на партийния периодичен печат, от една страна, и 

отслабването на действието на пуристичната доктрина сред по-младите интелектуалци, от 

друга, мотивира Ал. Теодоров-Балан към настъпателно-пропаганда дейност от страниците 

на политическите органи, които са най-четените вестници по това време. Верен на 

възгледите си, че езиковата култура се възпитава, ученият публикува материали по 

общественозначими и езикови въпроси във в. „Пряпорец” (август – декември 1910 г.), 

прави опит за организиране на „Българска матица”, но не намира широка обществена 

подкрепа. Между различните генерации творци и филолози се оформят спорове, които 

съдържат и политико-идеологически акцент.  
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През второто десетилетие на ХХ в. Ал. Теодоров-Балан продължава опитите си да 

популяризира пуристичната доктрина и да подготви обществото за появата на регулярен 

езиковедски орган (сп. „Българска реч”). Публикува активно в литературния и 

политическия печат с по-консервативна (традиционна) аудитория и/или редакторски 

колектив като сп. „Българска сбирка”, сп. „Слънце”, сп. „Брезда”, в. „Мир”. Възгледите му 

са дискредитирани от Д. Дебелянов и младите творци около сп. „Звено”. Възрожденската 

пуристична доктрина губи своята актуалност сред новата художественотворческа 

интелигенция. Опити за нейното актуализиране се извършват и от други общественици – 

Б. Цонев, Цв. Парашкевов, Б. Вазов и др. Публикуваният материал успява да привлече 

читателския интерес на по-широката общественост. Особено активни и чувствителни към 

българщината в езика са участниците във войните. Активизирането на интереса е в 

резултат от външни влияния – засилването на прогерманските настроения сред 

читателската аудитория, и вътрешни условия – отпор срещу асимилаторските домогвания 

върху останалия извън държавните граници български етнос. Материали за чистотата на 

езика се публикуват на страниците на партийните всекидневници – „Мир”, „Пряпорец”, 

„Народни права”, „Камбана”, „Радикал”. Не се откриват статии във в. „Воля” и в. 

„България”. Това потвърждава наличието на пряка зависимост между политическата 

ориентация и отношението към чистотата на езика. През разглеждания период може да се 

говори за активизиране на пуристични нагласи, но не и за наличието на организирано 

движение. Важен фактор за това изиграва противодействието на редакторите, които не 

позволяват постигането на масовост на явлението. Липсата на традиция за авторитарна 

намеса в българския книжовния език до голяма степен обяснява критичното отношение на 

редакторите и на част от българското общество (особено на младото творческо поколение) 

към опитите за авторитарно налагане на определени езикови средства за сметка на други. 

3.3. Пуризмът като обществена нагласа през 20-те и 30-те години на ХХ век 

(1921 – 1939) 

През 20-те години, когато зазвучават автохтонични дискурси, в различни аспекти 

проблемът за чистотата на езика се дебатира както в органите на литературните кръгове и 

издания – сп. „Везни”, в. „Напред”, в. „Развигор”, сп. „Наши дни”, в. „Ведрина”, сп. 

„Златорог”, в. „Изток”, сп. „Звезда”, в. „РЛФ”, така и на страниците на бившите партийни 

органи и в ежедневниците с явно изразена политическа ориентация – в. „Мир”, в. 
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„Пряпорец”, в. „Демократически сговор”, в. „Слово”, в. „Зора, в. „Заря” и т.н. В края на 

20-те години на ХХ в. българското културно общество става все по-чувствително към 

темата за родното, респ. към книжовния език, който е един от символите на българщината. 

Може да се говори за съществуването на пуристични нагласи, но не и за наличието на 

организирано пуристично движение, особено като се имат предвид различните водещи 

критерии за чистота на езика. Смесват се възрожденски и модерни схващания, проблемът 

се дискутира като критика на официално водената държавна политика, свързана със 

замяната на чуждозвучащите топоними и антропоними (националистически тип пуризъм), 

във връзка с езика на библейските текстове (просветителски тип пуризъм), по отношение 

на състоянието на терминологията и опитите ѝ за побългаряване, като стилистичен въпрос 

с политико-идеологическа и хумористична закачка (игрив пуризъм). Новото в органите на 

политическите формации от 20-те години е опитът за максимално ограничаване на 

възможността за водене на дебати, обсъждания, спорове. Това е опит за авторитарно 

налагане на езикови решения и некритично приемане на становища по актуални въпроси 

като част от новите външнокултурни влияния, тъй като авторитаризмът няма традиция в 

българското езиково изграждане и развитие. 

С разширяването на социалната база на книжовния език възниква необходимост от 

поддържането на редовни езиково-правописни рубрики в авторитетни вестници и 

списания с различна аудиторна насоченост („Езикови бележки” във в. „Съвременник”, 

„Езикови разпри” във в. „Литературен глас”, „Избягвайте чуждиците” във в. „Мир”). 

Литературните издания през 30-те години на ХХ в. (сп. „Златорог”, сп. „Българска мисъл”, 

в. „Съвременник”, в. „Литературен глас”, в. „Литературен час”, сп. „Нова литература”) 

изиграват значителна роля за организирането на движение за повишаване степента на 

владеене на езиковата нормативност и функционалната пригодност от по-широката 

общественост, от една страна, и за отправянето на призива за повече българщина в езика, 

от друга.  

До държавния преврат през 19 май 1934 г. в политическия периодичен печат се 

следва една умерена пуристична линия (в. „Мир”, в. „Слово”). Националистичната 

програма на новото правителство на деветнадесетомайците си поставя за цел да обедини и 

превъзпита нацията по примера на Италия и Германия (в. „Нови дни”). Чистотата на езика 

става част от всенародното обновление, като вниманието е концентрирано върху 
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българското училище и върху най-модерното „чудо на съвременната техника” – радиото. 

След 1934 г. отношението родно ~ чуждо е особено актуална тема на страниците на в. 

„Мир”, който по това време се редактира от Б. Вазов. Мнение за чистотата на езика 

изказват читатели с различни социални характеристики. Те показват субективно 

отношение към чужди думи съгласно собствената си езикова компетенция и 

лингвистичния си усет. Това създава усещане за хаотичност и липса на организираност. 

Отрицателното отношение към редица интернационализми може да се обясни с 

недостатъчната им усвоеност, поради което се създават известни комуникативни 

проблеми. От страниците на политическите органи зазвучават основателни 

предупреждения да не се изпада в пуристични крайности и увлечения.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От разгледаните 522 текстови единици (над 2000 изразни средства) през различните 

десетилетия от Освобождението до началото на Втората световна война става ясно, че с 

различна интензивност, интерпретация и социална база пуризмът съществува във всички 

фази на езиковото изграждане и развитие. Той е съставна част от обществените търсения, 

очаквания, модни увлечения. С оглед на изследвания материал се очертават следните 

основни характеристики на българския пуризъм в периода от 1878 до 1939 г. 

Интензивност и характер на явлението 

Като социолингвистичен феномен пуризмът има пряка връзка с редица 

исторически, лингвистични и културни факти от езиковата ситуация. Въпреки ускореното 

развитие на българския книжовен език след Освобождението възрожденската тенденция 

към интернационализация ~ национализация, свързана с интелектуализацията на 

етноезика, се проявява през целия период с умело балансиране. Още в първите 

следосвобожденски години чрез лингвистичните спорове се противопоставят двата 

основни научни подхода при обработването на книжовния език – прескриптивният и 

дескриптивният – и се заявява отказ да се следват предписания, които са в противоречие с 

утвърдената всеобща практика на съобразяване с развиващите се нормативни процеси. 

Вътрешни и външни фактори натоварват книжовния език с функции, които далеч 

надхвърлят лингвистичните, и активизират пуристични нагласи – несполучливите опити 

за обединение на българския етнос в обща държавна граница, водената държавна 
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политика, ролята на периодичния печат при оформяне на общественото мнение, появата 

на театъра, киното, радиото, авторитетът и високият световнопризнат професионализъм 

на българските учени, стабилизирането на нормите на книжовния език и 

противопоставянето им на диалектните, степента на обвързаност с традицията, смяната на 

културните влияния през разглеждания период от руско и френско към немско. И в най-

трудните за българскaта нация моменти по време на трите последователни войни и двете 

национални катастрофи, дори под въздействието на фашистки и авторитарни идеи и 

течения, ръководен принцип за изграждане и развитие на книжовния език остава 

демократичният подход в духа на възрожденската идеология. Действително под влияние 

на модерните по това време лингвистични доктрини на младограматизма, Пражката 

лингвистична школа, съветската лингвистична школа и пр. се правят определени опити за 

авторитарна намеса в нормите на книжовния език, но приспособяването на тези учения 

към българските условия, от една страна, и толерантността и адаптивността на българите 

към чуждото, от друга, спомагат за ранното отхвърляне на крайността в пуристичната 

доктрина. Утвърждава се приетият още по времето на Възраждането консенсусен път на 

колективното обсъждане. Постепенно се преодоляват тесният езиков патриотизъм и 

авторитаризъм и се преминава към съзнателни грижи за формално-структурната, 

семантичната и стилистичната адаптация на чуждите и родните изразни средства, за 

превъзмогването на субективизма и маниерността.  

Обект на пуризма 

Стотиците публикации в българските вестници и списания, посветени на чистотата 

на езика, имат по-скоро прокламативен характер и са насочени не срещу чуждите думи и 

конструкции като цяло, а само към езикови средства, при които съществува някакво 

осъзнато усещане за „чуждост”, основно на лексикално ниво, по-малко от другите 

системно-структурни нива на езика, и/или все още не са достатъчно усвоени в практиката. 

Нетърпимост се декларира и към собственотворческите неологизми, независимо от техния 

автор (лингвист или писател). Дискусиите поддържат жив интереса на ползвателите по 

проблема и насърчават към по-голяма грижа и самоконтрол в тази насока.  

Участници/агитатори 

Обикновено когато се говори за пуризъм в българския език, се споменават имената 

на Ив. Богоров, Ал. Теодоров-Балан и Ст. Младенов. Действително основните агитатори 
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за по-чист език са българските лингвисти. Към тях се присъединяват учители, 

възрожденски писатели, критици, публицисти, училищни инспектори, историци, 

етнографи. Отношение по проблемите на чистотата на езика изразяват основно 

българските мъже. С еманципирането и повишаването на образователния ценз в 

организирането на движение за езикова култура се включват и някои жени. Изключително 

важна социална характеристика се оказва възрастта. Всяка творческата генерация (научна, 

художественотворческа, публицистична) преосмисля наследената традиция и я обновява 

чрез модерни концепции. Образователният ценз и политическата ориентация имат пряка 

връзка с отношението на българските интелектуалци към чуждоезиковия материал. 

Особено чувствителни към темата са общественици, които са ангажирани с 

освободителните борби в Македония. За активизиране на ирационалния феномен се търси 

емоционално въздействие върху общественото мнение чрез глорификация на езика, 

задълбочаване на страховете на хората от заличаване на българския етнос, предизвикване 

на положителни асоциации с исторически личности, вменяване на вина за невежеството и 

нехайството към книжовния език, с което явно се търси ефектът на следването на 

авторитета. Неслучайно най-податливи на пуристичната агитация са участниците във 

войните. В езиковите дебати отношение по въпроса вземат стотици общественици. 

Изключителна роля за запазването на умерените граници на пуризма изиграва 

художественотворческата интелигенция (особено по-младото поколение). Политическото 

острастяване и поляризацията на българското общество през 20-те и 30-те години се 

отразява и върху схващането за лингвистичния проблем. Той е част от новите естетически 

и идеологически платформи. Политически лявоориентираните интелектуалци защитават 

свободната употреба на лексикални средства без значение на техния произход, но 

омразата към догматизма на водещия елит и липсата на традиция за авторитарна намеса в 

езика спомагат за избягването на най-тясното шовинистично разбиране на чистотата на 

езика и предотвратяват организирането на движение за краен ксенофобски тип пуризъм. 

През 30-те г. явлението придобива по-масов характер, за популяризирането му се издават 

списания, редовно се водят рубрики, колони, устройват се словотворчески конкурси, 

съставят се проектозакони. През целия разглеждан период кодификаторите се влияят от 

национално-патриотични съображения, но увлеченията им остро се наказват в публичното 

пространство.  
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Критерии на пуризма 

В изказаните мнения по проблема впечатление прави нееднозначното 

интерпретиране на чистотата на езика от страна на българските общественици чрез 

влагането на различни водещи критерии: изконност, правилност, общоразбираемост, 

благозвучност, престиж. Това за пореден път показва известна хаотичност, липса на 

организираност.  

Резултати 

Изразни средства с препоръка за запазване  

Списъци с лексикални единици с препоръка за запазване се публикуват основно от 

филолози – Ив. Богоров, Ив. Вазов, Ал. Теодоров-Балан, Ст. Повасилев, Ив. Леков, Ст. 

Илчев – и съставляват 10% от целия изследван материал. С оглед на произхода те се 

разделят в проценти както следва: 64% са от домашен произход – съществуват в живите 

говори и за тях може да се проследи старобългарски, праславянски и дори индоевропейски 

произход или са авторски неологизми; 36% са от чужд произход – през първите 

десетилетия основно на гръко-латинска основа, навлезли чрез руски, френски или немски 

език, по-късно тремини с френски, немски, италиански, руски произход и общопозната 

лексика с турски, румънски и новогръцки произход. Високият процент чужда лексика с 

препоръка за запазване в българския книжовен език може да бъде интерпретиран като 

част от отпора срещу крайния пуризъм. Едва 10% от изразните средства от тези списъци 

отпадат, предимно авторски неологизми като дървосад, окръжка, бездумица, паливо. 

Други придобиват стилистична маркираност, напр. блян (поет.), омая (книж.), пробуда 

(книж.), заник (поет.), серсем (прост.), кеф (разг.), двери (старин.), браница (нар.), коба 

(нар.). 

Изразни средства с препоръка за отпадане без посочени заместници  

Препоръчаните за отпадане изразни средства без посочени заместници съставляват 

24% от целия изследван материал. Такива списъци се публикуват от Ал. Теодоров-Балан, 

Ив. Вазов, Н. Бобчев, Ст. Бобчев, Б. Цонев, Ст. Младенов, Ст. Попвасилев, Ст. 

Михайловски, Ив. Николов, Т. Васильов, възрожденски филолози като П. Гъбюв, Н. 

Начов, Н. Г. Данчов, анонимни радетели за чистота на езика като Андр. Т-в, Един 

ревностен читател и др.  
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По произход нежеланите езикови средства се разделят в проценти както следва: 7% 

домашна лексика, погрешно смятана за руска или турска, 2% домашна лексика, смятана за 

тяснодиалектна, 7% домашна лексика, смятана за авторска, 14% русизми, 15% от френски 

произход, 39% гърцизми и латинизми, 8% турцизми, 1% с италиански произход, 4% от 

немски произход, 1% англицизми, 2% други (норвежки, скандинавски, румънски, 

холандски, новогръцки). През последните две десетилетия на ХIХ в. в списъците 

преобладава лексика с руски и френски произход или с гръцки и латински произход, 

усвоена чрез един от двата доминиращи културни езика. Това говори за едно съзнателно 

търсено отграничаване от водещите езици. Преосмисля се статутът и на редица 

старобългаризми, въведени в новобългарския книжовен език по пряк или непряк път. 

Голяма част от списъците от 20-те и 30-те години на ХХ в. съдържат твърде разнородни 

по произход средства, от което може да се заключи, че става въпрос по-скоро за 

изброителност и прокламативност, отколкото за действително търсен резултат, проява на 

нетърпимост към изразни средства с усещане за чуждост в тях или недостатъчна 

усвоеност. Едва 16% от изразните средства с препоръка за отпадане без посочени 

заместници не присъстват в съвременния български език. От предложените отпадат 8% от 

домашните изразни средства, 35% от русизмите (за една немалка част днес също се 

препоръчва отстраняване), 10% от западноевропеизмите (обикновено несполучливо 

създадени производни) и 17% от турцизмите (по-голямата част се запазват, макар и 

стилистично маркирани).  

Изразни средства с препоръка за отпадане с посочени заместници  

30% от целия изследван материал представлява изразни средства с препоръка за 

отпадане с посочени заместници. По произход те се разделят в проценти както следва: 7% 

домашна лексика, погрешно смятана за руска, 2% домашна лексика, смятана за 

тяснодиалектна, 3% домашна лексика, смятана за авторска, 23% русизми, 9% галицизми, 

46% гърцизми и латинизми, 5% турцизми, 2% от немски произход, 1% англицизми, 2% 

други (новогръцки, италиански, сръбски, норвежки, келтски). Едва 9% от изразните 

средства с препоръка за отпадане с посочени заместници не се използва в съвременния 

български език. Основно отпадат действително ненужни русизми и думи от френски и 

немски произход, някои термини на гръко-латинска основа, топографски названия от 

чужд произход. Значителна част от изразните средства със западноевропейски произход 
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са стилистично маркирани – използват се главно в научната книжнина и в речта на 

образованите хора (книж.), характерни са за ограничен кръг от специалисти (спец.).  

Пуристична субституция 

Пуристичната субституция, т.е. езиковите единици, предложени да заместят 

„ненужните”, съставлява 36% от изследвания материал. Любим похват на агитаторите за 

повече българщина в езика особено до края на ХIХ в. е даването на повече от едно 

съответствие за дадена чужда дума, с което се цели да се докаже богатството на родния 

език, оттук се наблюдава и по-високият процент спрямо предходната подгрупа. По 

произход тази група се разделя в проценти както следва: 13% от чужд произход 

(обикновено става въпрос за замяна на лексема на гръко-латинска основа със славянска – 

руска, сръбска, чешка, словашка – или турска), 24% неологизми (към тази група 

принадлежат авторски неологизми или регионални изразни средства, които се схващат от 

българските общественици като авторски, предложени в следосвобожденския период), 8% 

архаична лексика (тук се включват изразни средства, отхвърлени от употреба, 

включително и възрожденски авторски неологизми), 55% от живите говори. Макар че 

голяма част от лексиката, предложена вместо ненужната, съществува и в по-старата 

книжнина, водещият критерий остава общоразбираемостта и общоупотребимостта (т.е. 

отстоява се комуникативният принцип). Едва 20% от пуристичната субституция не се 

усвоява от обществото и не присъства в съвременния български език – 23% от чуждите 

думи, 37% от архаичната лексика, 47% от неологизмите и 5% от живите говори.  

От обобщените данни може да се заключи, че в периода от Освобождението до 

Втората световна война (1878 – 1939) ориентацията на пуристична доктрина е външна 

(ксенофобски тип пуризъм). В зависимост от целта на пуристична дейност може да се 

говори за защитен, педагогически, националистичен и игрив тип пуризъм. Липсата на 

обединяващ критерий поради динамиката на процесите и тенденциите, интензивността и 

скокообразността на обществените промени и свързаните с това резки обрати в езиковата 

ситуация и езиковата политика, поставят под съмнение изобщо съществуването на 

пуризма като организирано движение (но не и като нагласа). В зависимост от източниците 

на пуристичната субституция става въпрос за етнографски тип пуризъм. Резултатите от 

пуристичната дейност следва да се търсят не в отстраняването на определени нежелани 

елементи, а във внедряването и усвояването на изразни средства с различен произход 
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(домашни и чужди), във възпитаването на здрав езиков усет, съзнателни грижи и езиков 

(само)контрол.  
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Дисертационният труд е първото социолингвистично изследване на 

езиковия феномен в изследвания по-стар синхронен срез (1878 – 1939). Съгласно най-

новите чужди и български лингвистични изследвания проблематиката се разглежда в по-

широк аспект като езикова, естетическа и идеологическа доктрина. Дава се авторска 

работна дефиниция на явлението. 

2. Проследяват се чужди славянски и неславянски пуристични прояви през 

погледа на българските общественици, което дава добра представа за информираността и 

отношението на българското общество към езиковия феномен, и показва доколко 

пуристичните прояви у нас са осъзната потребност или модно увлечение. 

3. Изследването анализира лингвистичен материал, ексцерпиран от 

периодични издания (вестници и списания) с различна продължителност на печатане, 

обособени хронологично по десетилетия и тематично в три групи – филологически, 

литературни и политически издания. 52% от текстовите единици са непознати или слабо 

познати и неанализирани досега. 

4.  Ексцерпираният материал доказва, че теоретичните постановки на по-стари 

и по-нови лингвистични направления (младограматизъм, Пражка лингвистична школа, 

езиковедски яфетизъм на И. Я. Мар) са добре познати и достъпни не само на българските 

лингвисти, но и на всички, които имат интерес към книжовноезиковите въпроси. 

Въпросът се заключава не до това дали кодификаторите и езиковедската гилдия като цяло 

познава определени лингвистични направления, а в даването на приоритет на определено 

направление. 
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