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(Abstract) 

The article traces the codification practice regarding the spelling of a capital 
letter at the personal and possessive pronouns in the so-called polite forms. The 
reasons for the continuing decades spelling variations in plural forms of these 
pronouns are analyzed. The article gives an assessment of the codification solutions 
in some of the authoritative scientific grammars and in the official spelling 
dictionaries for their accuracy and perceptiveness.  
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Един от най-често задаваните въпроси в Службата за езикови справки 
и консултации на ИБЕ звучи приблизително така: „Нали само когато се 
употребява вместо ти, Вие се пише с главна буква?“. Подобна формули-
ровка е показателна за осмислянето на една от значително разколебаните 
правописни норми, свързани с употребата на главни букви. Убедеността (в 
случая прагматично маркирана чрез частицата нали), че формите на лич-
ните и притежателните местоимения във 2 л. мн.ч. се пишат с главна буква 
само когато заместват формите за ед.ч. на тези местоимения, оказва се, е в 
основата на една от най-широко разпространените неточни и подвеждащи 
интерпретации на книжовни норми. За подобна интерпретация, от една 
страна, съществуват системноезикови причини, а от друга, в исторически 
план за нея допринася и недостатъчно прецизната и категорична кодифи-
кация. 

Една от важните транспозитивни употреби на личните и притежател-
ните местоимения за 2 л. мн.ч. е свързана с изразяването на учтивост. В 
т.нар. учтиви форми (при обръщение към един събеседник) те се използ- 
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ват вместо съответните местоимения в ед.ч., като в тези случаи се пишат с 
главна буква. Следователно налице са два маркера, по които се противо-
поставят двете групи местоимения – единствено/множествено число и 
малка/главна буква. Може да се предположи, че в съзнанието на пишещия 
двете противопоставяния „взаимно се подкрепят“ и изключват възмож-
ността за противопоставянето само по признака малка/главна буква, което 
всъщност се реализира при учтивата употреба на местоименията Вие, Ви, 
Ваш и т.н. в обръщение към повече от един събеседник. Както може да се 
види от примерите в увода на „Официален правописен речник на българ-
ския език“ (2012), изразяването на учтивост не се отнася само до изказва-
нията, съдържащи обръщение към един събеседник, но като че ли според 
немалко носители на книжовния език съществува именно такова прагма-
тично ограничение. Нещо повече. Употребата на главна буква в место-
именните форми при обръщение към множество събеседници през послед-
ните две-три години неколкократно бе обявявана в различни печатни и 
електронни медии за нововъведение, при това спорно и по-скоро неже-
лано. Един диахронен поглед показва, че въпреки невинаги прецизната ко-
дификация правилото за писане с главна буква на местоименните форми 
при обръщение към множество събеседници има достатъчно дълга и ус-
тойчива традиция.  

Още в края на 30-те и началото на 40-те години на миналия век то е 
кодифицирано в две от научните граматики на българския език1. В „Бъл-
гарска граматика“ (1941) Д. Попов формулира правилото, но без да разгра-
ничава употребите на местоименията при обръщение към един и към 
множество събеседници: „Второличните местоимения вие, вас, вам, ви, 
ваш се пишат почтено (етикетно) с главна начална буква – Ви, Вас, Вам, 
Ви, Ваш“ (Попов 1941: 148). В своята „Основна българска граматика“ Л. 
Андрейчин кодифицира както учтивата употреба на множествените форми 
на личните и притежателните местоимения във 2 л., така и техния право-
пис: „За израз на учтивост към лице, с което говорим, местоименията за 2 
л. се употребяват в множествено вместо в единствено число (Вие, Вас, на 
Вас, Вам, Ви вместо ти, тебе, на тебе и пр.). При това формите за учти-
вост се пишат с главна начална буква. Също и когато означават действи-
телно множествено число, тези форми се пишат с главна буква, ако искаме 
да изразим уважение“ (Андрейчин 1944: 361). Особено важно в приведе-
ния цитат е последното изречение, тъй като в него ясно е посочен случаят 
на употреба на главна буква в разглежданите местоимения при обръщение 
към повече от един събеседник. Именно този случай обаче не е описан във 
втория том на „Граматика на съвременния български книжовен език“ 
(1983), където в правописна бележка към раздела, посветен на употребата 
на личните местоимения, е посочено само, че „Формата Вие, употребена 
вместо ти, се пише с начална главна буква“ (ГСБКЕ 1983: 193).  
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Допълнително разколебаване в обхвата на нормата внася и кодифика-
цията в правописните речници. В многобройните издания (над двайсет в 
периода 1945–1983 г.) на „Правописен речник на българския книжовен 
език“ на Андрейчин, Георгиев, Леков и Стойков формулировката на 
правилото е почти непроменена: „С главна буква се пишат и местоимения, 
употребени в учтива форма: Вие, Ви, Вас, Вам, Ваш…“ (Андрейчин, Геор-
гиев, Леков 1948: 15). То е илюстрирано само с един пример, при това с 
обръщение към един събеседник, което води до затвърждаване на убежде-
нието, че само тогава второличните форми за множествено число на лич-
ните и притежателните местоимения се пишат с главна буква.  

В „Правописен речник на съвременния български книжовен език“ 
(1983) е направено необходимото прецизиране: „За израз на учтивост и 
уважение главни букви се пишат в следните случаи: 1. При личните и 
притежателните местоимения за 2 л. мн.ч. Вие, Вас, Ви, Вам, Ваш, когато 
се отнасят за едно или за повече лица“ (курс. мой – Н. П.) (ПРСБКЕ 1983: 
41). Въпреки че това е речникът, който регламентира книжовния правопис 
в продължение на почти двайсет години, цитираното уточнение като че ли 
често остава незабелязано. Трябва да се добави, че в ПРСБКЕ присъства и 
бележка, показателна за статута на художествените текстове, която до го-
ляма степен отразява установената практика: „В художествената литерату-
ра тези местоимения се пишат с малка буква независимо от изразяваното 
отношение“ (ПРСБКЕ 1983: 42). Такава бележка е включена и в увода на 
„Нов правописен речник на българския език“ (2002), което отново действа 
в посока на разколебаване на нормата. За това допринася и формулиров-
ката на правилото, според което употребата на главна буква при разглеж-
даните местоименни форми е ограничена до официалния регистър („офи-
циални документи“). 

В „Официален правописен речник на българския език“ (2012) водещ е 
стремежът към генерализиране на правилото: „С главна буква се пишат 
лични и притежателни местоимения в следните случаи: 49.1. В състава на 
учтивата форма“ (ОПР 2012: 48). Прецизиран е и обхватът му чрез при-
мери, които включват употреби на местоименията при обръщение както 
към един, така и към множество събеседници. Описаната по-горе медийна 
реакция спрямо „новата“ кодификация може да бъде интерпретирана като 
поредно разколебаване на нормата. Има основание обаче да се смята, че в 
по-дългосрочен план тази кодификация ще допринесе за нейното стабили-
зиране и за преодоляването на дългогодишни колебания в писмената прак-
тика. 

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Към тях трябва да се добави и „Граматика на българския език“ на Ст. 
Младенов и Ст. Попвасилев, в която е налице кодификация чрез примери. 
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