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 Става дума за статията на акад. Михаил Ви-
денов в сп. „Наука“, озаглавена „Една словоредна 
закономерност в българския език“ [2]. Така и не 
става ясно за коя словоредна закономерност иска 
да ни съобщи авторът, както и защо тя е намерила 
място на страниците на сп. „Наука“, а не в специа-
лизирано списание. Всъщност, тя е повторение на 
статията „Пак за пълния член в българския език“ 
[3] от същия автор, също в сп. „Наука“, пет години 
по-рано, с незначителни исторически добавки, ня-
мащи отношение към някаква словоредна законо-
мерност. Виденов отдавна воюва срещу правилото 
за членуване на съществителните имена от мъжки 
род, опитвайки се неуспешно да убеди общество-
то и научния институт на БАН, че то е излишно 
и дори вредно. Било „Напълно излишно да губим 
времето на учители, ученици и да тероризираме 
целия български народ с това ненужно правило“. 
Той бил съгласен великодушно „На защитниците 
на сегашното положение да им бъде разрешено да 
го употребяват в съгласие с Балановото изисква-
не“. И накрая възкликва: „Представете си само 
как ще им олекне на пишещите българи!“. A какво 
ще стане с четящите българи, не казва. Как ще че-
тат и разбират вече написаните книги (български 
и преведени), без да познават правилото и без „не-
нужен синтактичен анализ“. 
 Ето какво пише Неофит Рилски, на когото 
принадлежи идеята членуването да се свърже с 
падежите: 
 „А безъ членовете нищо не би вределъ (стру-
вал, бел. моя) болгарскiй язикъ, който со тая 
токмо дарба са украшава по много отъ другите 
сродни нему язици. И гледаме го защо има некое 
преимущество надъ нихъ съ тия токмо лоши или 
добри членове. А колко би билъ недостаточенъ и 
укоренъ, ако не би ималъ тая превозходна дарба“
 Най-съществената разлика между двете 

статии на Виденов e в използваните примери. В 
едната камион блъска трактор, а в другата – вълк 
разкъсва козел. 
 Подобен подход за изясняване възможности-
те и богатството на езика с помощта на изречения, 
съдържащи само подлог, сказуемо и допълнение, 
винаги съм наричал примитивен. Богатството на 
езика се състои в многообразието на неговите 
средства.То не се оценява по това дали може да 
изрази някаква мисъл, а по колко начина и с какви 
нюанси може да го направи. Защо са необходими 
органът и симфоничният оркестър, след като съ-
ществува пианото?  Вярно е, че има песнички, за 
които и латерната е лукс. С тях лесно се доказва 
не само, че няма нужда от други инструменти, но 
и че те излишно оскъпяват музиката. Някои от тях 
пък изискват концертни зали и по този начин раз-
делят нацията.   
 Отново ще цитирам К. Петканов [4]: „Ре-
акционно е да изнасилваш езика, за да го при-
годиш към вкуса на неграмотните... Културно е 
само онова, което е една стъпка напред и което 
споява, а не разединява...“. Последните думи не 
са случайни, защото една от политическите цели 
на правописната реформа през 1944 г. е била да 
отдели българския книжовен език от диалектите 
в западните и югозападните области както извън, 
така и в рамките на днешните ни държавни гра-
ници. Съществуването на македонски език (макар 
още без азбука и граматика) е обявено на 02.08. 
1944 г. от  Антифашисткото събрание за народно 
освобождение на Македония (АСНОМ) само ме-
сец преди  свикването на Правописната комисия. 
Член на АСНОМ и участник в това заседание е 
Венко Марковски. В книгата си „Кръвта вода не 
става“ (издадена от БАН, 1981 г., без да се появи в 
книжарниците) той пише: „Заедно с Тодор Павлов 
обсъждахме бъдещата македонска азбука.“. Точно 

ЗА СЛОВОРЕДА, ПЪЛНИЯ И КРАТКИЯ ЧЛЕН В 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Проф. д.ф.м.н. Димитър Пушкаров,
 Ако ли пишеме още по-гнусно и отъ тоя  обикновенниатъ 
nростолюденъ язикъ, каква ли ще полза да учиниме на наша-
та  любезна юность?,,, И защото говори  безкнижнiо, зато  ли  
требуватъ да иматъ неизбежна должность и списателите да 
последуватъ това простолюдно произношенiе?
               Неофит Рилски

 Правописът е една културна традиция, която подлежи 
само на усъвършенстване, но не и на опростяване [1].
              Константин Петканов
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тогава Т. Павлов пише предговора към поемата 
„Орлицата“ (партията) на В. Марковски. Сравнява 
поезията му със симфониите на Бетовен. С актив-
ното участие на Марковски македонската азбука е 
готова през октомври и на нея започват да се пи-
шат не симфонии, а най-гнусните пасквили срещу 
България. А Марковски става академик на БАН.
 Искам да обърна внимание и на злоупотре-
бата с твърдението, че правилата се отнасяли само 
за писмения език. Може ли президент или преми-
ер да си позволи да говори различно, когато чете 
написана реч и когато говори? Каква е речта в те-
атъра, киното, радиото и телевизията? Преди мно-
го години Петър I забранил на болярите да четат 
изказванията си „дабы всем была видна дурь (глу-
постта) каждого“.
 Мнението ми за предишната статия на Виде-
нов [3] и за използването на пълния член е изло-
жено в други мои публикации [5,6], поради което 
сега ще направя само някои добавки и уточнения.  
 Основно твърдение на Виденов и другите 
противници на пълния член е, че използването му 
по съществуващото правило не променяло смисъ-
ла на изрeчението. Оттук следвало, че след пре-
махването му новообразованите българи щели да 
четат без затруднения написаните вече книги.  Ето 
един пример, който показва обратното. 
 В показанията на свидетел по приключило 
дело граматически правилно е записано: „Жена-
та, а не съпруга ѝ уби минувачът и избяга“. Про-
курорът чете показанията, когато синтактичното 
правило вече е отменено, или просто не иска да 
прави „трудния“ синтактичен анализ, т.е. да оп-
редели подлога по пълния член. Един академик 
му бил казал [2], че „релевантен е словоредът, 
а не пълният член“, както и че „субектът заема 
по-предна словоредна позиция“, а „пълният член 
не носи никаква семантика...“. Прокурорът ре-
шава, че жената е убила минувача и е избягала. 
Всъщност, жената е мъртва, а убиецът ѝ е мину-
вачът, който избягал.  Ако горното показание е в 
криминален роман, читателят няма да разбере 
защо по-нататък убийцата ще  се окаже мъртва, а 
убитият – жив. А колко книги са написани и пре-
ведени, откак членуването е влязло в граматиката. 
Дали да не ги преиздадем? И „където трябва“, да 
променим словореда на класиците и да го напра-
вим релевантен. Без да ни е жал за редакторите 
(които за изпълнението на тази задача ще трябва 
все пак да научат синтактичния анализ), а още 
по-малко – за класиците.
 Виденов обявява: „Новото правило в нашия 
език днес е базирано върху това, че субектът зае-

ма по-предна позиция и не е задължително да е 
в началото на изречението (курсивът е от ориги-
нала).“ Не знам кой и кога е открил това правило и 
колко е ново, но то не изглежда вярно. Например: 
Козите изяде вълкът., Крадците лови полицията, 
а въоръжените престъпници – жандармерията., 
...че ще стане вълк овцата, а певците – като нея 
(Ботев), ... че мъст, мъст кръвнишка жадуват 
души (Яворов). Навсякъде в примерите субектът е 
на края на изречението. А как познаваме кой е су-
бектът? Като правим  синтактичен анализ. Съгла-
суването на подлога със сказуемото и членуването 
на подлога става със синтактичен анализ.
 Така стигаме до едно „още по-ново прави-
ло“: за да се напише правилно едно изречение, 
трябва да се спазва синтаксисът, а това става 
чрез синтактичен анализ.
 „Кратката историческа справка“ на М.
Виденов има малко общо с „новото словоредно 
правило“, а се отнася отново за пълния и краткия 
член. Тя започва с езиковата реформа веднага след 
9.9.1944 г. Моментът бил подбран много сполуч-
ливо, защото започвали революционни промени. 
Също както било с руската правописна реформа 
през 1918 г. Всъщност реформата в Русия е била 
подготвяна още от 1904 г.. Съветската власт само я 
е завършила, и то по начин, който е създавал труд-
ности до средата на века. А моментa го е избрала 
Червената армия.
 У нас е създадена 25-членна Правописна ко-
мисия, в която, както и извън нея, се водят и линг-
вистични, и политически спорове. Някои букви, 
създадени от светите братя Кирил и Методий са 
обявявани за реакционни, други – за буржоазни и/
или шовинистични. Според Виденов научни дово-
ди давал Вл. Георгиев, за разлика от Ал.  Т.-Балан, 
който бил в плен на някакво заблуждение. За „на-
учността“ на доводите на Вл. Георгиев може да се 
съди от поредицата вестникарски статии [7] през 
септември 1944 г.: „Колко струва големият еръ на 
България“, „Народно правителство – народен пра-
вопис“, „Правописът и пишещата машина“ и др. 
Аналогично, през 1918 г. в Русия е имало пред-
ложение за премахване на двойните съгласни в 
прилагателните (конный), както и на буквата ё, за 
да се пестяла хартия и печатарско мастило. Тази 
буква вече не се използва в съвременните руски 
книги и изцяло е заменена с е (независимо от про-
изношението ѝ), но е оставена в азбуката, защото 
никой не се наема да я извади от произведения-
та на руските класици. Къде и как е използвано 
ё е важно за езика, неговото развитие и история.  
Статия на Д. Найденов за малкия ер пък завършва 
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така: 
    „Смърть на фашизма! Смърть на хищните 
германски грабители, на дръзките плячкаджии, 
на подлите завоеватели! Смърть на жестоките 
убийци, смърть на международните разбойници 
отъ Берлинъ! Но милость, милость за нашия сла-
вянски малъкъ еръ!“ [8]. 
 Можел е поне да нарече малкия ер българ-
ски, но окупацията и интернационализмът не поз-
воляват.
 В дискусията се намесва и регентът Т. 
Павлов. Той публикува във в. „Отечествен фронт“ 
статия „За правописната реформа“ [9], в която 
пише: „Следователно определената намеса на 
компетентните среди и на властта е безусловно 
възможна и наложителна. Обратното твърде-
ние би било решително антинаучно, антикултур-
но и направо реакционно“.  Статията е подписа-
на с псевдоним проф. д-р Грозданов. Грозданов 
е фамилното име на баща му (Димитър Павлов 
Грозданов), професор  е от Института за червена 
професура в Москва (Институт Красной Профес-
суры), който се е помещавал в сградите на жен-
ския Страстной монастырь заедно със Союз воин-
ствующих безбожников СССР, а степента д-р е за 
украшение. Няколко месеца по-късно става акаде-
мик. 
 За запазване на еровете и е-двойно е бил и 
големият наш интелекуалец и карикатурист Илия 
Бешков, автор на известната карикатура „Св. Ки-
риле, Методие, на помощ!“.
 Важна роля в проблема за членуването 
се пада на най-известния наш езиковед акад. 
Ал.Т.-Балан. Малко хора си спомнят кои са били 
членове на Комисията, но повечето знаят, че акад. 
Балан не е участвал в нея. Според някои – не бил 
поканен, а според други – не приел. Според Ви-
денов „Неофициално обаче причината се крие в 
сложната ситуация, в която тогава в револю-
ционната обстановка е синът му Станислав Ба-
лан, който години наред е бил личен секретар на 
цар Борис III.“
 Подобно твърдение е невярно. Според съ-
временната историография на 9.9.1944 г. не се из-
вършва революция. Обстановката в България не 
е революционна, а е трагична – окупация, терор, 
съдебен произвол, изнасяне на архиви, национал-
но богатство и унищожаване на интелигенцията 
и политическия елит. Станислав Балан е бил две 
години (а не години наред) секретар на цар Борис 
III. Брат му Владимир – военен летец, авиоинже-
нер и участник в Първата световна война, е моби-
лизиран в Македония и изчезва, без да е бил се-

кретар на царя. И двамата обаче принадлежат към 
цвета на нацията. Когато назначават Комисията, 
Станислав Балан е мобилизиран, а не подсъдим. 
По-късно е осъден първоначално на строг доживо-
тен затвор. Сталин обаче заповядва да се увеличи 
броят на смъртните присъди и Станислав попада 
в списъка на смъртниците. Баща му, който вече е 
загубил съпруга (1923 г.), три дъщери и един син, 
отива при някогашния си ученик  В. Червенков и 
смъртната присъда е заменена отново със затвор. 
Станислав и Трайчо Костов са били съученици, но 
и това не го спасява.
 Статията на Виденов не е нито за словореда, 
нито за еровете, нито за Балан, а е опит да прово-
кира нова дискусия за пълния член, без да казва 
нищо ново. 
 Прави впечатление, че „кратката историче-
ска справка“ започва от 1944 г. Историята на бъл-
гарския език, дори само в частта си за пълния и 
краткия член, не започва от тази година. Право-
писната комисия на Д. Осинин е последната, а не 
първата по този въпрос. 
 Първият опит за официален правопис е при-
етият от Българското книжовно дружество в Бра-
ила през 1870 г. Дриновски правопис. След Осво-
бождението е имало 7 правописни комисии, както 
и промени в правописа без комисии. Становища 
дава и БАН.  От 1895 г. всички комисии, с изклю-
чение на една (Омарчевски, 1921 г.), свързват из-
ползването на пълен и кратък член с падежната 
функция. Не става дума за два члена, а за две не-
гови форми – пълна и кратка. Комисиите, естест-
вено, не са се занимавали само с пълния и краткия 
член. Балан участва във всички комисии, вкл. в 
тази на Омарчевски, която отменя синтактичното 
правило и решава пълен член да се употребява, 
ако следващата дума започва с гласна, а кратък – 
ако започва със съгласна (човекът излезе, човека 
падна). Тези правила не успяват да се наложат, по-
ради силната съпротива на културната обществе-
ност. Прилагат се предимно в левия печат, който 
ги нарича прогресивни. За съпротивата съдействат 
и другите промени в правописа – премахнати са 
еровете (ь, ъ) от азбуката, звукът ъ се изписва с ѫ, 
за омекотяване на съгласните се използва й вместо 
изхвърленото ь (Ганйо, Пенйо) и др. Още Найден 
Геров в своя речник обяснява защо полугласната 
й не може да изпълнява функция за омекотяване 
на съгласна. Веднага след преврата на девети юни 
1923 г. проф. Ал. Цанков свиква нова комисия (Л. 
Милетич), която възстановява (с незначителна 
промяна в използването на е-двойно) предишния 
правопис, връща синтактичното правило и възста-
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новява изхвърлените букви. Оттогава в средите от 
крайната левица тези букви се свързват с режима 
на Цанков и са били дамгосвани като реакционни. 
Водени са спорове и за прогресивността на буква-
та щ, а я и ю са обявявани за буржоазни. За да сло-
жи край на препирните и разнобоя в правописа, 
Ал.Цанков го налага през 1928 г. със закон.
 Връзка между определителния член и па-
дежните функции в българския език вижда 
най-напред Н. Рилски. Аналогична връзка има и 
в немския език. Определителният член за имени-
телен падеж der се променя в den, dem, des съот-
ветно във винителен, дателен и родителен падеж. 
Н. Рилски открива три диалектни форми на члена, 
които в съвременна транскрипция са -о (човеко), 
-а (човека) и –ът, -ят (човекът, конят), като първо-
начално свързва с именителния падеж окончание-
то –о (той използва и -от, но не го разглежда от-
делно). Това е обяснимо, защото Н. Рилски е роден 
в Банско. Същото окончание е присъщо не само 
на македонския диалект. То е разпространено и в 
шопско, Западните покрайнини и др. Имитирайки 
езика на Пижо и Пендо, Елин Пелин пише:

Та нема ли кой да палне
плевнико на кмето,
да разпусне това пусто
темнило проклето!

 По-нататък това окончание отпада, поради 
доминиращото влияние на Пловдивската и Тър-
новската школа и ориентацията на литературния 
език към източните говори. Именителният падеж 
започва да се характеризира с -ът, -ят, а косвените 
падежи – с -а, -я. 
 Според Виденов, „в плен на своите падеж-
ни схващания Балан подвежда (курсивът мой) и 
ръководството на Министерството на народно-
то просвещение...“. Подобни обвинения са пре-
силени. Балан прекрасно е познавал и историята 
на езика, и неговите особености, включително 
падежните. Наблюдавал е как обществото реагира 
на едни или други промени. Познава другите сла-
вянски езици. И не само тях. По негово време сле-
дите от отмиращите падежи са значителни. Нещо 
повече, Правописната комисия решава да отмени 
изискването да се пишат окончанията на имената  
от мъжки род във винителен падеж: казах на гос-

подина Иванова, Песни и стихотворения от Бо-
тьова и Стамболова. Със сигурност не би могла 
да го направи, ако винителен падеж не е имало.
 Аргументът, че правилото за членуване на 
съществителните от мъжки род било въведено из-
куствено, също не е достатъчно основание за пре-
махването му. Деепричастията също нямат такива 
корени. Няма ги в народните говори и в дамаски-
ните, а са въведени също по времето на Н. Рилски. 
Има и езикови конструкции, които могат да ги за-
местят. Те обаче са се вкоренили здраво, обогатя-
ват езика и никой не води активна агитация да ги 
изхвърля.
 Статията ми е призив за по-отговорно отно-
шение към родния ни език. Какво би станало, ако 
синтактичното правило отпадне, а „новата слово-
редна закономерност“ стане задължителна.
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Abstract
 The article is a critical review on the publication „A syntax pattern in the Bulgarian language“ [2]. It is shown 
that such a pattern does not exist. Problems concerning the orthography reform of 1944 and the use of the definite 
and indefinite article are discussed. 
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