
История на пунктуацията 

Пунктуацията представлява всички онези разстояния, конвенционални знаци и определени 
типографски указания, които са помощни средства за разбирането и правилното четене на даден 
писмен текст.  

Първите системи за писане — китайските и майските писма — са логографски (идеограми, 
йероглифи) или силабични (писмени знаци за срички). Древнокитайските класически текстове са 
предавани без препинателни знаци до VI век пр. Хр., когато в бамбуковата книга “Изкуството на 
войната” се появяват символите ⟨└⟨ и ⟨▄⟨, обозначаващи съответно край на глава и край на 
раздел.  

При най-ранните азбучни писма — финикийското и еврейското — няма главни букви, 
липсват интервали, някои гласни звукове са съкращавани с цел икономисване на пергамент.  

           Едва през IX век пр. Хр. в т.нар. Мешенска стела откриваме 
първите прояви на съзнателна употреба на препинателни знаци в 
писмен текст — точки между думите и хоризонтални удари между 
сеченията. Повечето текстове обаче все още се изписват в scriptptura 
continua, тоест без разделяне между думите. Въпреки това около V век 
пр. Хр. гърците започват все по-настоятелно да използват 
препинателните знаци, състоящи се от вертикално подредени точки — 
обикновено две (диколон) или три (триколон) като помощно средство 
при разчитане и произнасяне на написаното. За нуждите на 
театралното изкуство драматурзите Еврипид и Аристофан разширяват 
гамата на препинателните знаци. Помагайки на актьорите да разберат 

кога да направят пауза и с каква интонация да произнесат дадена дума, те въвеждат различни 
символи за обозначаването им. Основна роля започва да играе точката, но поставена на различна 
височина. Така графическото сигнализиране за кратка пауза става т. нар. нисък пунктус (ниска 
точка или hypostigmḗ) на основната линия. За акцентиране на по-голяма пауза се използва 
пунктус в средата на височината — stigmḕ mésē, а за край на изречението — висок пунктус или 
stigmḕ teleía. В допълнение гърците внедряват и други препинателни знаци като para-
graphos (начало на изречение), diples (цитати) и кoronis (край на основни пасажи). 

Развитието на пунктуацията съвпада с издаването на голям брой копия на Библията. Тъй 
като свещената книга е предназначена за четене на глас, преписвачите въвеждат редица маркери в 
помощ на читателя — вдлъбнатини, различни препинателни знаци (diple, paragraphos, simplex 
ductus) и ранна версия на началните главни букви (litterae notabiliores).  

През VII-VIII в. ирландските и англосаксонските писари, чиито родни езици не са 
произведени от латински език, добавят повече визуални сигнали, за да направят текстовете по-
разбираеми.  

         В старобългарските текстове понякога е много трудно да се 
определи недвусмислено границата на изречението. За съжаление, ние 
не разполагаме с почти никаква опора за разкриване на 
интонационните характеристики на старобългарските текстове. 
Пунктуационната система на старобългарските писмени паметници е 
все още недостатъчно разтълкувана и това не ни позволява да разкрием 
супрасегментните признаци на речта.  

          Въвеждането на стандартната пунктуационна система е 
приписано на венецианските печатари Алдо Мануций и неговия внук. 
През 1566 г. Алд Мануций Младши издава първата книга за 
принципите на пунктуацията  – Orthographiae Ratio. Двамата известни 
типографи са кредитирани с популяризирането на практиката за 
завършване на изреченията с двоеточие или точка, както и за 
изнамирането на запетаята и скобите. Основният извод, до който стигат 

е, че главният обект на пунктуацията е изясняването на синтаксиса. Едва с усъвършенстването на 
езиковите познания пунктуацията търпи развитие. Много по-късно се появяват въпросителният и 
възклицателният знак, за да стигнем до ден-днешен, когато пунктуационната система е 
изключително богата и отразява донякъде спецификата на отделния език.  
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