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ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В БОЛГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ – АВТОРИ 

НА УЧЕБНИЦИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ 

ЕЗИК ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 

Татяна Караиванова (София, България) 

 

Резюме 

Училищната печатница на Болградската гимназия задоволява нуждите 

от учебна литература на училищата в Бесарабия и в българските земи на юг от 

Дунав. От 65 заглавия, отпечатани в Болград, 30 са на учебници и учебни помагала. 

Десет от тези учебници са по роден език – 5 буквара, 1 читанка и 4 български 

граматики. Те имат важно значение за формиране и утвърждаване на българския 

книжовен език. При разглеждане на въпроса за езика, основно вниманието е 

акцентирано върху някои граматически виждания на Сава Радулов, Мария 

Доброплодна, Павел Калянджи и други учебникари. 

 Продукцията на издателството и печатницата на Болградската гимназия 

(1861-1877) e разнообразна: учебници и учебни помагала, художествена литература 

и други книги, духовна литература, слова, документи, устави, правилници, брошури, 

календари.  

В пъстротата на заглавията се открояват учебниците по роден език, които 

макар и малко на брой – десет, имат голямо значение не само като учебни помагала, 

но и като книжнина, оказала влияние върху развитието на учебникарската 

литература, по-късно и върху формирането на литературния български език. 

Авторите и заглавията на издадените учебници по български език (буквари, читанка, 

граматики) може да се видят в ПРИЛОЖЕНИЕТО. 

Основната задача на създадената през 1861 г. училищна печатница е да 

задоволява нуждите от учебна литература, която да подпомага учебно-

възпитателния процес както в Болградската гимназия, така и за нуждите на 

училищата в Бесарабия и в българските земи на юг от Дунав. От 65 заглавия, 

отпечатани в Болград, 30 са на учебници и учебни помагала. Десет от тези учебници 

са по роден език – 5 буквара, 1 читанка и 4 български граматики.  

При разглеждане на тези и други - преведени учебници отпечатани в 

гимназиалната печатница, за осигуряване на едно добро обучение на българчетата, 
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се откроява един интересен проблем загатнат от авторите – темата за книжовния 

език и езиковите норми, за „мъчнотиите на езика“, въпрос, който стои пред 

книжовниците и учебникарите през Възраждането.  

Сава Радулов (1817-1887) – виден възрожденски педагог и учебникар.  

В биографията на Сава Радулов правят впечатление разнообразните 

дейности, които той е извършвал. Към тях се добавя и неговият интерес към писане 

на учебници, което той счита за важна и постоянна задача. Като един от най-

изявените възрожденски учебникари, Сава Радулов отпечатва 17 заглавия на учебна 

литература и книги по: Свещена история, нравоучение, землеописание (география), 

румънски и френски език и 6 учебника по роден език (два буквара и четири 

граматики), са обект на това изследване. [БВИ, 1988: 564-565] 

Мария Доброплодна (1846–1866) – първата жена автор на учебник 

(буквар) в историята на българското образование. 

Автор на един от отпечатаните буквари в печатницата на Болградската 

гимназия е Мария хаджи Генчева Доброплодна (1846 – 1866). Биографичните 

сведения за нея са крайно оскъдни. Родена е на 8 септември 1846 г. в Сливен в 

семейството на търговец, получава образование в сливенското девическо класно 

училище, като отлично овладява български, гръцки, френски и турски език. На 6 

ноември 1860 г., Мария се венчава в Сливен за прочутия педагог и книжовник Сава 

Доброплодни (1820 – 1894), който е учител в класното училище. [Турция. 1866: 4] 

През 1864 г. семейство Доброплодни се преселва в гр. Тулча, където Мария 

става учителка в девическото училище, а съпругът й Сава Доброплодни е главен 

учител в мъжкото училище в града. [Доброплодни, 1893: 84] В гр. Тулча освен 

учителската си работа Мария Доброплодна упорито се самообразова, а през януари 

1866 г. тя отпечатва в печатницата на Болградската гимназия „Нов буквар за 

първоначалните момчета и момичета, нареден от Мария Г. Доброплодний. С най-

лесен начин за прочитане“, Болград. В училищната книгопечатница. 1866. [Стоянов, 

1957: 85] С този свой труд Мария Доброплодна е не само първата жена, автор на 

учебник в епохата на Българското възраждане, а е и първата българка, написала и 

издала учебник в историята на образователното ни дело. [Теодоров-Балан, 1909: 303]  
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Павел Калянджи (1838-1890)– автор на два буквара и читанка. 

Павел Цанев Иванов – Калянджи (1838 – 1890) е роден в гр. Лясковец в 

семейство с богати възрожденски традиции. Учи в родния си град, Свищов, след 

което става ученик в Трета одеска гимназия, а след това се прехвърля в 

Ришельовския лицей в Одеса. През 1859 г. Калянджи се установява в гр. Галац като 

учител в българското училище. След това е учител в родния си град Лясковец, но 

като руски поданик е преследван от турските власти и е принуден да се установи в 

гр. Комрат. Там работи като учител, за кратко време е и инспектор на българските 

училища в Бесарабия. През 1868 г. учителства в гр. Измаил, известно време живее в 

Болград, в Кишинев, като сътрудничи на някои български вестници.  Павел 

Калянджи пръв съставя на 30 юни 1863 г. в Болград проект за бъдещо Българско 

книжовно дружество и седалището да бъде”…Болград, тъй като това място е център 

с печатница, гимназия, много образовани учители. Българският народ се е сдобил 

със значително число книжовни человека от които повече от 40 завършили висше 

образование в Европа” [Андреев, 1970: 43-44] Проектът на Калянджи за Българско 

книжовно дружество се реализира след шест години през 1869 г. в гр. Браила. Павел 

Калянджи дейно подпомага българската революционна емиграция в организирането 

на доброволци за Сръбско-турската война от 1876 г. и Българското опълчение. След 

Освобождението на България през 1878 г. Калянджи се установява в гр. Варна, 

където се занимава с търговия и книжовна дейност. Умира през 1890 г. [БВИ, 1988: 

310] 

Тримата учебникари - Сава Радулов, Мария Доброплодна и Павел 

Калянджи са действащи учители, които на базата на своя опит създават своите 

учебници по роден език, които изпълняват не само ролята на учебни помагала, 

даващи определени езикови и литературни знания, а изграждат облика на 

тогавашната младеж. Тематичният подбор на примерите в тях показва, че те са 

подбрани съобразно доминиращите възпитателни приоритети на възрожденската 

епоха. 

Авторитетна оценка за учебниците на Сава Радулов по българска граматика 

дава видният педагог и книжовник Рашко Блъсков в статията си „Ръководство за 

словесност“, сп. Училище, кн. 11 от 1874 г., като пише: „Из досегашните граматици, 

току-речи, само г-н Радулов се е коснал до онази жица, от която трябва да се състави 

основата на бъдещата ни обща граматика, само той се е завзел у своята „Начална 
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граматика“ да издирва някои своищини на езика ни и да нагласи някои правила за 

тях. Според това, граматиката на г-н Радулов заслужава сякоя препоръка за учебник 

у нашите народни училища“. [БВК, 1981: 401] 

При разглеждане на въпроса за езика основно вниманието е акцентирано 

върху някои граматически виждания на Сава Радулов, залегнали в неговите 

учебници. Той е привърженик за запазване в употреба на ятовата буква „Ѣ“, която 

има изговор ту като „я“, ту като „е“. Радулов е един от първите книжовници, който 

формулира ятовия преглас: ако ятовата буква е под ударение или следва твърда 

сричка, то се изговаря „я“, а ако следващата сричка е мека или ударението е върху 

друга сричка, се изговаря „е“.  

С оглед да улесни читателите си за правилното произнасяне на думите, той 

поставя над думите в няколко изречения в печатния текст ударения. [Радулов, 1873: 

103, 118-119] С това Радулов още в твърде ранен период от изграждането на 

българския книжовен език за пръв път поставя въпроса за правоговора, стремейки се 

към по-точно обозначаване на произношението, което приема също за книжовна 

норма.  

В писмения език на Сава Радулов има известно развитие по посока на все 

по-широка употреба на народни разговорни форми. Споменах, че в средата на 40-те 

години на ХIХ век Радулов издава в гр. Смирна четири учебника. Той е под силното 

влияние на Константин Фотинов, в езика му се срещат много книжовни форми от 

старобългарския език. В писмения език на Радулов от двадесет и пет годишния 

болградски период (1853 – 1878) има голямо развитие в посока на по-широката 

употреба на народно-говорни форми. И докато все пак в религиозните и 

нравоучителни книги, издадени от него в Болград, има елементи на старобългарския 

език, то в пособията по българска граматика езикът му е освободен от тях и той 

тръгва по пътя на утвърждаване на книжовния език на база на говоримия, живия 

език. 

В своя книга Радулов изразява мисли за книжовния език и правопис. В 

предговора на учебното пособие „Нравоучение за децата от С. Радулов, издание I, 

Одеса, 1858 г. и издание II, Болград, 1866“ на стр. ІІІ, авторът пише: „Тъкмо така, 

както ся зима за основание в русскый язык московското наречие, в(ъв) французскый 

– парижското и в другы государства подобно. Такова наречие за основание в 

старобългарскый язык, вероятно трябва да е било то, на което се говорили в 
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столичний град на България и в близлежащиты му места; следователно и по двете 

страни на българо-тракийский Балкан; това подтвърдява и нынешното наречие на 

балканскый народ, което е от всяко друго повече согласно с(ъс) старобългарското... 

А докле ся не съгласим в това, ще бъдем разногласни в правописанието“. Като взема 

за примери руския и френския език, в края на 50-те години на ХIХ век, Радулов 

предлага за основа на бъдещия български книжовен език да се приеме Централното 

балканско наречие, от региона около последната българска столица Велико Търново. 

След две десетилетия това Радулово предложение се осъществява в книжовния ни 

език, който бързо се изгражда в първите години на освободена България.  

Темата за правописа на книжовния език е засегната и от Васил Чолаков в 

предговора на неговия „Български народен сборник“, където се разискват 

проблемите на българската граматика и правопис. След 1870 г. доц. Марин Дринов, 

Васил Стоянов, Васил Друмев и Нешо Бончев чрез новосъздаденото Българско 

книжовно дружество в Браила предлагат определени правописни норми да бъдат 

приети за общобългарски, известни в науката като Дринов правопис. По думите на 

Васил Чолаков, изразени две години по-късно (1872 г.), няма всеобщо приет единен 

правопис на българския език. „Впрочем, по каква ли граматика българска от 

съществуващите сега можеше да се поведем и по нея да употребим правописание, - 

когато у нас няма нито една граматика, съставена по езикът ни?“ – пита Чолаков и 

продължава: „Колкото граматики имаме до сега, всичките са съставени не по 

свойствата и особеностите на езикът ни, а по някакви си особени правила, по които 

трябва да изкривяваме езикът си… Нуждата от еднакво, но съобразно свойствата и 

потребностите на езикът ни правописание е голяма и се съзнава от всички, но досега 

още никой не е направил решителна крачка в това отношение.“ [Чолаков, 1872: ХХ-

ХХI] Като посочва нуждата от единен български правопис, той настоява бързо да се 

реши този въпрос и критикува Българското книжовно дружество, което по 

отношение на „правописанието“ е направило половин крачка. Васил Чолаков прави 

своето смело предложение: „Еровете („ъ“ – бел.авт.), например в края на думите 

защо са? Не трябва ли в средата на думите да изхвърлим Ѫ, и с това да докарваме 

толкова мъчнотии на децата? Не трябва ли да се определи точно значението на Ѣ и 

Я, та и толкоз други, които би значително опростили и улеснили нашето 

правописание!“ [Чолаков, 1872: XXI] 
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От цитирания откъс е видно, че Чолаков предлага рационализиране на 

българския правопис, което ще се случи седем десетилетия по-късно. Неуспешни 

опити за правописна реформа през годините правят министрите на народното 

просвещение Георги Живков (1892 г.) и Константин Величков (1895 г.). Министър 

Стоян Омарчевски след консултации с професорите Александър Теодоров-Балан, 

Беньо Цонев и Стефан Младенов издава през 1921 г. „Упътване за общ правопис“ с 

основни промени: премахнати са от употреба буквата „ѣ“ и се заменя с „я“ или „е“; в 

края на думите, които завършват на съгласен звук, се прекратява изписването на 

буквата „ъ“, остава обаче буквата „Ѫ“. Видно е, че половин век след като Чолаков 

дава идея за демократизиране на българския правопис, неговите предложения 

отчасти са изпълнени, но за кратко. След преврата на Девети юни 1923 г. отново е 

върнат старият правопис. Правописната реформа е проведена от правителството на 

Отечествения фронт с решение от 12 февруари 1945 г. на Министерския съвет с 

Наредба-закон за изменение на българския правопис, който съвпада с препоръките 

дадени от Васил Чолаков през 1872 г.  

Наречията, на които са отпечатани учебниците в Болградската гимназиална 

печатница, при положение, че няма утвърден книжовен език през 60-те и 70-те 

години на ХIХ век, зависят от авторите и техния диалект, усвоен от тях като деца и 

юноши. Родното място на Павел Калянджи е Лясковец, на Сава Радулов - 

Панагюрище и на Мария Доброплодна - Сливен. Освен това, Калянджи и Радулов 

живеят години между бесарабските българи преди да издадат своите учебници по 

роден език и диалектният език на тази бесарабска среда също оказва влияние върху 

двамата учебникари.  

Авторите и преводачите, отпечатали учебници, книги и брошури в 

гимназиалната печатница са родени в: Клисура, Панагюрище, Калофер, Сливен, с. 

Дълбоки, Котел, Свищов, Лясковец, Велико Търново, Браила, Болград и околията и 

се предполага, че са носители на местните говори. Прави впечатление, че 

книжовниците, реализирали своите произведения в гимназиалната печатница, са 

родени, учили и израснали в огромната си част в градове, които през Възраждането 

са се утвърдили като икономически, културни и образователни центрове, със свои 

принос и постижения в българския възрожденски процес от края на XVIII век до 

Освобождението на България през 1878 г.  
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Виж картата: 

 

За езика на учебникарите и книжовниците, печатали своите творби в 

гимназиалната печатница от голямо значение е мястото и средата в която са израсли, 

както и диалектния говор, който са овладели като деца и юноши. Всички родни 

селища на тези книжовници са разположени в две съседни диалектни области: 

Централен балкански говор и Подбалкански говор. В територията на Централния 

балкански диалект влизат: Свищов, Лясковец, Велико Търново, Клисура, Калофер и 

към тази диалектна област се отнасят и Панагюрския говор - Панагюрище и 

Котленско-еленски-дряновски говор - Котел. Подбалканският говор се разделя на 

два района: Западен (Старозагорски) подбалкански говор и Източен (Сливенски) 

подбалкански говор - Сливен. Важно обстоятелство е и това, че значителна част от 

преселилите се в Бесарабия българи, в края на XVIII и началото на ХIХ век, са от 

тези две диалектни области: от Котленско, Сливенско, Айтоско, Карнобатско, 

Бургаско, Ямболско, Новозагорско, Старозагорско.  
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Случайно или закономерно, но има покриване на диалектите на 

книжовниците в Болград и диалектния говор на преобладаващото българско 

население в Бесарабия. Макар че в езика на книжната продукция на гимназиалната 

печатница да преобладават Централният балкански и Подбалканският говор, това 

съвсем не означава, че тези книги и учебници затрудняват българите, носители на 

други диалектни говори да бъдат техни читатели. Голяма част от тази книжна 

продукция се реализира в селищата на цяла Добруджа и отчасти в Лудогорието, 

които са географски близо до Болград, но децата и възрастните не срещат 

затруднения от езика на учебниците и книгите. Това се отнася и за други диалектни 

области, защото все пак във формиращия се новобългарски език разликата между 

диалектите не е толкова голяма, че да затруднява четенето и разбирането на текста. 

От гореизложеното се разкрива връзката на книжната продукция на 

болградската гимназиална печатница с утвърждаването (през 60-те и 70-те години на 

ХIХ век) на Централния балкански говор, като основа на българския книжовен 

(литературен) език. Но българския книжовен език не съвпада напълно с Централния 

балкански диалект, а включва думи и граматични правила от други диалекти и най-

вече от Подбалканския говор. По този начин се формира новият език, което става 

чрез включването на други диалекти основно чрез отпечатаните творби.  
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Болградската гимназия, нейните педагози и печатна продукция имат важно 

значение за утвърждаването на Централния балкански говор като основа на 

българския книжовен език, като този процес протича в няколко направления:  

 Чрез отпечатаните учебници по български език, които са на Централно 

балканско наречие. Известно е, че същите учебници се ползват не само в 

бесарабските български училища, но и на юг от река Дунав. Много от 

граматическите норми, заложени от Сава Радулов в четирите учебника, се използват 

в училищните граматики, отпечатани след Освобождението. Този период, много 

важен за строителството на българския книжовен език, оказва силно влияние върху 

неговата структура. [Енциклопедия, 1996: 736] 

 Преподаването на български език, както и на всички останали дисциплини 

в гимназията е от учители, говорещи на Централния балкански диалект и учениците 

усвояват именно този говор. След Освобождението на България през 1878 г. няколко 

стотици от тези болградски възпитаници се установяват в родината на своите деди 

като строители на нова България. Най-яркият пример е Александър Теодоров-Балан, 

който в продължение на 75 години развива научна дейност и се определя, като най-

видната фигура на българската филология.  

 За утвърждаването на Централния балкански говор като основа на 

формиращия се български книжовен език, значение има и езикът на многобройните 

статии на видните педагози и книжовници, работили в Болградската гимназия. През 

Възраждането, мнозина от тях са били редактори на вестници и списания, 

практиката е била редакторът да пише по-голяма част от материалите и статиите на 

съответната книжка или брой. Като автори на стотици дописки и статии в 

българската възрожденска преса, те пишат на Централния балкански диалект и по 

този начин допринасят за неговото популяризиране и утвърждаване.  

 От изключително значение е фактът, че в дейността на Българското 

книжовно дружество (БКД), най-активно участие вземат група учители и 

книжовници от Болградската гимназия. Това дружество приема своя устав на Общо 

събрание на 1 октомври 1869 г. в Браила и съществува до април 1876 г. Основатели 

на дружеството са инициативни групи на българи от: Одеса, Кишинев, Браила, 

Галац, Гюргево, Букурещ и най-многобройна е групата учредители на Общото 

събрание - 75 души от Болград. [100 години БАН, 1969: 845] Най-важната цел на 

БКД е записана на първо място в устава: „Обработване и усъвършенствуване на 
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българския език, на българската история и на народната наша словесност въобще. 

Разпространение на всеобщо просвещение и напредък на народа. Изучаването на 

народния бит на българите“. [Енциклопедия, 1996: 133] Възрожденските години на 

БКД (1869 – 1876) са почти изцяло посветени на оформянето и утвърждаването на 

българския книжовен език и това дружество е в буквалния смисъл на думата 

книжовно. Едва след като е възстановено през 1881 г. в София, БКД започва да 

развива и други клонове на науката, за да прерасне през 1911 г. в Българска 

академия на науките. Активно участие в живота на БКД и списването на неговия 

печатен орган „Периодично списание на БКД“ вземат много учители: Сава Радулов, 

д-р Васил Берон, Павел Теодорович, отец Михаил Казанакли, неговият брат Никола 

Казанакли и Иван Иванов (учители, преводачи на учебници и сътрудници на 

списанието), Теодосий Икономов (сътрудник на списанието до смъртта си през 1872 

г.). Вторият по важност ръководител на БКД (след председателя доц. Марин Дринов) 

е деловодителят Васил Стоянов, който е учител по български език в Болградската 

гимназия, главен редактор и основен сътрудник на „Периодично списание на БКД“, 

от които излизат 12 обемисти книжки. [Енциклопедия, 1996: 551] В статия на 

Периодично списание Стоянов формулира задачата на изданието: „Обработването и 

усъвършенстването на българский език и народната наша словесност“. 

[Енциклопедия, 1996: 551] 
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 Много от издадените в печатницата на Болградската гимназия книги 

имат важно значение за формирането и утвърждаването на българския книжовен 

език, като популярните сред тогавашните читатели европейски бестселъри: „Ясен I. 

Приказка из българската история“ от Зигмунд Милковски, „За длъжностите на 

человека“ от Силвио Пелико, а също така и повестта на Илия Блъсков „Изгубена 

Станка“, комедията на Теодосий Икономов „Ловчанскийт владика или беля за 

ловчанскийт сахатчия. Комедия в три извършвания (действия), Болград, 1863 г.“ 

[Каракостов, 1972: 240-243] книгата „Естествена история…, 1870 г.“ от д-р Васил 

Берон, чрез която се въвеждат основите на българската медицинска терминология и 

на Костаки Попович „Търговски писменик…, 1862 г.“, която изгражда основните 

понятия в книжовния ни език от областта на търговията и банковото дело и други 

книги, отпечатани на Централния балкански говор.  

Учителите умело боравят с текстовете, добре познават българската култура, 

история и традиции. Българският език се развива и чрез преведените и адаптирани 

от учебникарите художествени текстове. Както Сава Радулов, така и други активно 

се намесват в авторовия текст, за да придадат български характер и по-голяма 

близост с българската действителност. Налице е побългаряване на чуждия текст, 

например в стихотворението на Лермонтов думата „гора“ (в превод на български 

планина) Радулов превежда като „Балкан“. Това слово не означава само Стара 

планина, но понякога в българския говор е и синоним на планина. В някои от 

преводите на чуждите литературни творби при Радулов отпадат имена, разсъждения, 

внушения и дори елементи от сюжета, които са чужди на душевния мир и мисленето 

на българина. Под „превод“ не само Радулов, но и почти всички български 

възрожденски книжовници разбират побългаряване. Това побългаряване спомага за 

изграждане в подрастващите на представи за художествената литература и нейните 

същностни елементи, за възпитаване на литературен вкус. Чуждите литературни 

образци изпълняват ролята на „работилница“ за изграждане на изразни средства за 

оригиналната българска учебна книжнина и литература, за развитие на един по-

възвишен език. Трябва да се има предвид и фактът, че другото явление - свободният 

превод - е характерен като цяло за Българското възраждане, така и разбира се за 

книжовника и учебникар Радулов.  
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Българският книжовен език се доизгражда и развива чрез думи от 

международната лексика и термини от различни области на науката, икономиката, 

културата, изкуствата. Така книжовният език окончателно се утвърждава в края на 

ХIХ век, след първите две десетилетия на освободена България, в условията на 

функциониращи държавни институции, социална и публична сфера, образование, 

култура, наука и периодичен печат.  

В заключение може да се обобщи, че изследваните учебници отпечатани в 

Болградската гимназия, изпълняват много по-голяма роля от тази на учебни 

помагала, даващи определени езикови, литературни, исторически и други знания. 

Техният тематичен подбор и примерите в тях показват, че те са подбрани съобразно 

доминиращите възпитателни приоритети на възрожденската епоха. Езикът на 

изследваните учебниците е достъпен, новобългарски език, на който говорят 

българите през 60-те и 70-те години на ХIХ век, като преобладава Централният 

балкански говор. Този факт е от огромно значение за формиране и утвърждаване на 

книжовния български език след Освобождението на България. 
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