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Книгата ка К. Босилков, резултат от дълго-
годишните занимания на автора с историята 
на българския книжовен език, има доста широк 
тематичен обхват: разгледани са някои по-
общи и теоретични въпроси на книжовния език 
(с 3—26), направена е характеристика на 
развитието на българския книжовен език от 
втората половина на IX в. до днес (с. 27—148), 
разработен е въпросът за типологическия ста
тус на съвременния български книжовен език 
(с. 149—157). След показалеца на лични имена 
(с, 159—167) са приложени копия от 29 текста, 
илюстрираши промсните в българския книжо-
кен език от IX в. до края на XIX в. (с. 168— 
196). Книгата започва с предговор (с. 1—2) 
и завършва с нослеслов (с. 158). 

От основните и теоретичните въпроси на 
книжовния език в труда са изяснени няколко — 
същност на книжовния език, предмет и обект 
на изследване на историята на книжовния език, 
понятията система, норма, узус и кодификация. 
Авторът определя книжовния език като „дьу-
странна моделираща същност — на разговорния 
език и на предмета на абстрактного познание" 
(с. 8). Чрез сравнение на системата на общуване, 
системата за означаване, начина на усвояване, 
комуникацията, характера на промените в 
книжовния и в говоримия (у автора: разговор
ния) език са посочени особеностите на тези 
,.две страни на единното явление език". На-
кратко са изяснени още въпроси: кога възниква 
интерес към книжовния език и какъв е предме-
тът на изследване, какво е постигнато в областта 
на теоряята на книжовния език и на историята 
на българския книжовен език, какъв е обектът 
на изследване на историята на нашия книжовен 
език. Като се основава на чешката теория за 
книжовния език, авторът уточнява някои 
основни понятия, важни за проучване на кни
жовния език и неговата история — система, 
норма и узус, норма и кодификация. Предложени 
са дефиниции на понятията и е обърнато спе-

циално внимание на узуалните явления. Теоре
тичен интерес представя още един въпрос, 
разгледан от автора — факторите, които обусла-
вят критерия за езикова правилносл. 

Преди да премине към основната част на 
τρ\ΆΆ — историята на българския книжовен 
езйк, К. Босилков поставя проблема за перисди-
зацията на българската книжовноезикова исто
рия. Авторът с един от тези историцн на бъл
гарския книжовен език, конто се стреми да 
обхгане цялостно развитието на нашия книжо
вен език. Въз основа на два критерия — опози-
цията ..единство: вариантност на книжовната 
норма" и отношението между книжовна и гово
рима (у автора: разговорна) норма (с. 24) — 
авторът различава два главни периода (стар и 
нов български книжовен език), а във всеки от 
тях по три подпериода (с. 24—25): към стария 
книжовен език — 1) Старобългарски книжовен 
език (края на IX в. — края на XI в.), 2) Средно-
български книжовен език (XII — средата на 
XIV в.) и 3) Книжовен език на Търновската 
школа (средата на XIV в. — края на XVI в.) 
и като един от вариантите на книжовния език 
(до средата на XVIII в.); към новия книжовен 
език — 1) Преднационален български книжовен 
език (XVII — средата на XVIII в.), 2) Преходен 
„славеноболгарски" етап от развоя на национал-
ния новобългарски книжовен език (средата на 
XVIII в. — средата на XIX в.) и 3) Същински 
национален български книжовен език (от вто
рата половина на XIX в. до днес). Не става 
ясно защо по-нататък в труда авторът не прила-
га предложената периодизация, а приема друго 
деление, основаващо се на исторически крите
рий. 

Донационалната епоха в разБитието на 
нашия книжовен език е изяснена със следните 
теми: Кратка характеристика на старобългар-
ския книжовен език; Среднобългарски книжо
вен език. Търновска книжовна школа; Бъл-
гарският книжовен език от XV до средата на 
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XVIII в. Авторы отделя голямо внимание на 
доказателствата, посочени от В. Ягич, в подкре-
па на българския характер на Кирило-Методие-
вия език, а също и на новите факти по този 
въпрос, конто привежда Б. Велчева. За разлика 
от старобългарската книжовна норма, пред-
ставена най-общо, подробно е разгледана дей-
ността на Търновската книжовна школа и е 
характеризирана книжовноезиковата реформа 
на Патриарх Евтимий. Подчертан е и „реста-
врационно-стабилизиращият характер" на Евти-
миевата реформа, и новаторство!о :"', следствие 
от съзнателно филологическо отношение към 
книжовния език (с. 41). Развитието на нашия 
книжовен език от XV в. до Възраждането е 
нзяснено чрез дейността на книжовниците и в 
българските земи под чуждо иго, и извън пре-
делите на България (в Сърбия, Влашко и 
Молдова, Русия). Подкрепяйки мнението за 
непрекъснатост на книжовноезиковата традиция 
в българските земи през средновековието, 
К. Босилков се спира обстойно на причините 
за това и разглежда резултатите от демократизи-
рането на книжовния ни език през XVII — 
първата половина на XVIII в. Като анализира 
и новото, и традиционното в езика на ноьобъл-
гарските дамаскини, авторът стига до извода, 
че е ло-правилно езикът им ,.да се разглежда 
само като демократичен вариант на традицион-
ния книжовен език от късноередновековната 
епоха и като предпериод на националнпя кни
жовен език" (с. 52). Подробният анализ на 
критериите (фонетични, словообразователни, 
граматични, лексикални) за определяне на 
църковнославянския език в русистиката и 
бъл1аристиката дава основание на автора да 
препорьча „функционално-типологнчен подход" 
при изследване на църковиославянизмите. 

Националната епоха в развитието на бъл
гарския книжовен език е характеризирана освен 
с възрожденския период с още два периода през 
времето от Освобождението (1878) до днес. 
Най-голямо внимание е отделено на книжовно-
езиковите процеси от средата на XVIII в. 
до Освобождението, което се дължи и на науч-
ните интереси на автора, и на наличието на 
повече разработки за този период от български 
и чужди историци на книжовния език. Много 
страници (около една трета от книгата) са 
посветени на езиковата ситуация през Ранното 
възраждане, езика на Паисий Хилендарски и 
характеристиката на „славеноболгарския" пе
риод. Тук няма възкожност да бъдат предста-
вени и да бъде взето отношение по всички въпро-
си, засегнати в тези теми. Необходимо е да се 
подчертае обаче по-основното —новият подход 
при разглеждане на лексикалната норма в 
Паисиевата „История славеноболгарская" (1762), 
убедителността на изводите в резултат на подро
бен анализ на материала, подкрепен от коли-
чествени съпоставки и графично представяне на 
отделни езикови особености в Историята, опитът 
за обособяване на „преходен „славеноболгарски" 
тип на книжовния език" (с. 66) и за характе
ристика на книжовната норма в различии ези
кови равнища (фонетика, морфология, синтак
сис, лексика), в графиката и правописа. Не-

съгласието на К. Босилков с тезата за т. 
народна основа на новобългарския книжов'1' 
език и идеята му за изграждане на книжоц6" 
език „на основата на традиционния книжов^" 
език (по-точно той е негово иродължещЛ 
чрез натрупване на ново качество" (с. [гю! 
заслужават внимание и критична оценка 
специалистите. Българският книжовен езиТ 

през третата четвърт на X IX в. също е разгледа* 
подробно. След изясняване на историческите f 
лингристичните причини за победата на ново' 
българското направление авторът анализипа 
общото и различията между кннжовните школи 
от третата четвърт на XIX в. — Пловдивска 
Търновска, Каравелова и Дринова школа' 
Характеризнрани са основнкте процеси в бъл
гарския книжовен език и през следващите 
периоди — от Освобождението до Втората све-
товна война и след Втората световна война 

С оглед на българо-унгарскнте типологични 
паралели авторът разглежда по-важните явле
ния, конто определят типологическия статус 
на съвремеиния български книжовен език. 
Освен аналнтичните явления и остатъците от 
синтетизъм подробно са представени аглутина-
тивните явления в именната, местоименната и 
глаголната система. Според автора „аглутина-
цията като тип на граматично изразяване иаред 
с аналитизма и синтетизма е широко застъпена 
в българската граматична система" (с. 156). 

Отличително за труда на К. Босилков е 
стремежът на автора да се разграничи от до-
сегашния начин, по който са разглеждани 
«ъпросите на развитието на българския книжо
вен език (това се отнася предимно за възрожден
ския период), като изрази свое отношение и 
към дискусионни въпроси, и към неизследвани 
страни на книжовноезиковата история, и по 
теоречични проблеми. Внимание заслужава 
също идеята, изказана в книгата, за изработване 
на цялсстна концепция на историята на бъл
гарския книжовен език от IX в. до днес, за 
установяване на единиц критерии, въз основа 
на конто да бъде разгледано книжовноезиковото 
развитие, за използуване на нов подход при 
характеристиката на отделимте периоди и етани. 
за свързване на езиксвите явления и процеси 
от различии периоди на българския книжовен 
език. Ясно е, че по някои от поставените въпроси 
мненнята на специалистите ке съвпадат. Едни 
от идеите и аргументите на автора ще бъдат 
приети, а други негови тези ще бъдат допълнени 
или оспорени. Това е напълно естествено в 
развитието на всяка научна облает. Трябва 
да се съжалява, че порадн задачата на труда и 
необходимоетта от популярьо изложение на 
въпросите, а съшо и от ограничения в обема на 
изданието (макар че авторът. е могъл да изпол-
зува по-рационално и страпиците, отделени за 
текстове) К- Босилков не е имал възможност 
да разгледа по-подробно редипа въпроси, осо-
бено за развитието на книжовния ки език до 
Възраждането, . след Освобождението и през 
последните десетилетия. Естествено неравно-
стойкото представяне на въпросите (едни са 
разгледани по-обстойно, други са изложени 
доста накратко, а трети само са поставеии като 
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следващи разработки) се дължи и на 
теми 3

 ) т е предпочитания на автора, и на 
творче т 0 н а научните проучвания в областта 
състоян т а к а българския книжовен език. 
на псТя н м аше възможност да подготви ново 
Л к 0 Т,е на книгата си, сигурно щеше да аргу-
1 па с повече примери изводите си, щеше 
„ентир е по-ясно примените момента. 
Д3 Изчэдена в твърде малък тираж (180 бр.), 

гата на К. Босилков няма да може да достиг-
КН"не само до чуждестранните слависта и бъл-
Не исти и до филолозите небългаристи, за конто 
"предназначена (по замисъла на автора), но и 

до много български езиковеди. 
И от богатото съдържание на книгата, и от 

анализа на поставените важни въпросп из исго-
рията на българския книжовен език, и от оче'р-
таната тематика, предмет на бъдещи проучва
ния, става ясно, че К· Босилков е имал намере
ние да обогати българското езикозиание с нови 
научни приноси. За съжаление книгата на 
К. Босилков „Кратка история на българския 
книжовен език", вместо да отбележи етап в 
научните изследзапня на автора, постави край 
на творческия му път. 
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