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ПРЕдГовоР
Граматиката на българския език от д-р Стефан Младенов 

и Стефан Попвасилев (книгоиздателство „Казанлъшка долина“,  
София, 1939) не е преиздавана досега, въпреки че се смята за се-
риозен научен труд. Написана е от един от най-големите и вдъх-
новени учени из областта на българското и общото езикознание 
с международен авторитет, необикновена езикова дарба и изу-
мителна научна ерудиция, съвместно със Стефан Попвасилев, с 
когото Стефан Младенов в продължение на 17 години редактира 
единственото по своите цели и задачи списание „Родна реч“, в 
което се воюва за чиста, стройна, изразителна и самобитна реч.

Изданието е написано съгласно теоретичните концепции 
на Стефан Младенов, според когото: Преди да учи людете как 
трябва „правилно“ да пишат и да говорят, съставителят на 
коя-годе добра граматика трябва сам да познава добре не само 
днешното състояние на даден език, но и неговото минало, исто-
рията на езика, трябва да има ясен и широк поглед върху много-
образието на езика в говорите му, та да може в безброй случаи 
като вещ познавач да определи кои форми са по-„правилни“, т.е. 
по-съгласни с духа на езика и затова заслужават да се смятат 
за образцови и да се препоръчват в писмения и говоримия език 
на образованието.

Тази граматика е повече дело на Стефан Младенов. Изда-
нието се различава съществено от граматиките, написани преди 
и след него: тя не е описателна, нито нормативна в съвременния 
смисъл на думата, защото авторите Ј търсят произхода и раз-
витието на всяко съвременно граматично явление в диалектоло-
гията и историята на езика. В подчертан исторически подход са 
написани от Стефан Младенов Уводът и дяловете Гласкословие 
и Словообразуване със сравнителен материал от праславянския 
и старобългарския език, които обогатяват родната граматична 



литература и подпомагат развитието на езиковата култура у нас. 
Авторът е убеден, че „вън от историческото и сравнителното 
езикознание няма никаква истинска наука за езика и за грама-
тиката“. Затова той обръща повече внимание главно върху неща, 
за които в днешната българска граматика е казано твърде малко. 
Написаният в граматиката дял Синтаксис е извлечен от негова-
та история на българския език и обхваща най-общи явления от 
синтактичната система на нашия език.

Само четвъртият дял от Граматиката – Видословие (мор-
фология) и бележките за препинателните знаци са написани от 
другия съавтор Стефан Попвасилев. Анализът на граматически-
те форми и категории в морфологията са подкрепени с подробни 
примери и текстове от български писатели и народната словес-
ност, за да се изтъкне своеобразието на българския език.

Граматиката на българския език на тези изтъкнати наши 
езиковеди отдавна е библиографска рядкост.

Издаването Ј в поредица ще бъде ценен принос в историята 
на българската хуманитаристика и лингвистика, ще съдейства за 
разпространение на знанията за българския език сред студенти-
те, българистите и славистите, научните работници – лингвисти, 
както и сред всички, които желаят да обогатяват знанията си с 
богатствата на българското езикознание.

Проф. д.ф.н. Тодор Бояджиев
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