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ПРЕДГОВОР

През 2016 г. един от най-изтъкнатите съвременни български езиковеди със 
значителни приноси в българското и славянското езикознание – чл.-кор. проф. 
д.ф.н. Емилия Пернишка – отбелязва своя 80-годишен юбилей. На това забе-
лежително събитие е посветен този сборник, чрез участието си в който колеги, 
приятели, ученици и съмишленици изразяват своето уважение към юбилярката.

Сборникът съдържа студии и статии на езиковеди от различни научни сре-
дища у нас и в чужбина, сред които са: Институтът за български език, с който 
трайно е свързан дългият и плодотворен творчески път на Емилия Пернишка, 
Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският универ-
ситет „Св. св. Кирил и Методий“, Русенският университет „А. Кънчев“, Универси-
тетът „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, Университетът по библиотекознание 
и информационни технологии, Институтът по славистика към Полската акаде-
мия на науките (Варшава), Славянският институт към Чешката академия на нау-
ките (Прага), Университетът „Ян Амос Коменски“ (Братислава) и др. Включени-
те изследвания са посветени на различни въпроси от областите, в които чл.-кор. 
проф. д.ф.н. Емилия Пернишка работи най-активно: лексикология, семантика, 
лексикография, словообразуване, неология, неография, съпоставително изуча-
ване на славянските езици, ономастика и др. Тематиката на сборника е обогате-
на и със статии от областите граматика, фонология, диалектология, социолинг-
вистика и др.

В сборника си дават среща няколко поколения езиковеди – от изтъкнатите, 
отдавна утвърдени имена в нашето и славянското езикознание до най-младите 
– асистенти и докторанти, които правят първите си стъпки в науката. 

От все сърце желаем на юбилярката още дълги години здраве, бодрост и 
непресъхващо творческо вдъхновение! 

От съставителите
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Мария Попова 
ПЛОДОТВОРЕН ТВОРЧЕСКИ ПЪТ

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка е от тези видни български езико-
веди, чието име трайно се свързва с най-високите постижения на българското 
езикознание и чието творчество дава облика му пред света.

Емилия Пернишка е родена на 22 януари 1936 г. в Бяла черква, но младеж-
ките ѝ години протичат в забележителния с културния си живот крайдунавски 
град Свищов, където завършва средното си образование с отличие и златен 
медал.

От 1954 до 1959 г. следва в Софийския университет специалността „Бъл-
гарска филология“ с научен профил „езиковед“ (според системата в този пе-
риод, сходна със съвременната система за магистратура). Още от това време 
датират научните ѝ интереси – проучва топонимията на Свищовско, резултат 
от което е дипломната ѝ работа „Местните имена в Свищовско“, прераснала 
впоследствие в монография, издадена през 2012 г. (наградена през 2015 г. от 
Фонд „Акад. Владимир Георгиев“ за най-добър езиковедски труд). От 1959 г. е 
първата ѝ научнопопулярна статия по тази проблематика: „Езикът на местно-
стите“. През 50-те години на ХХ в. участва също в диалектоложки експедиции, 
събиращи и подготвящи материалите за Българския диалектен атлас. От 1959 
до 1963 г. е гимназиална учителка и преподавателка в Учителския институт за 
прогимназиални учители в гр. Дупница, където чете лекции по стилистика и 
съвременен български език.

През 1964 г. постъпва в Института за български език към БАН като редовна 
докторантка по лексикология и лексикография. От 1967 г. е научен сътрудник, 
през 1980 г. се хабилитира като ст.н.с. II ст. (доцент) с монографията „Структура 
и семантика на сложните прилагателни имена в българския език“, а от 1993 г. е 
професор в Секцията за българска лексикология и лексикография. През 2004 г. 
е избрана за член-кореспондент на БАН.

Дисертация за получаване на научната и образователна степен доктор 
(тогава кандидат на науките) на тема „Лексикалните синоними в белетристи-
ката на Иван Вазов“ защитава през 1974 г., а за научната степен доктор на фи-
лологическите науки на тема „Системността в лексикалната многозначност на 
съществителните имена“ – през 1988 г.

Невъзможно е на няколко страници дори само да се изброят многобройни-
те и разностранни приноси на Емилия Пернишка за развитието на българската 
лексикология и лексикография, словообразуване, история и уредба на книжов-
ния език, езиково строителство, ономастика, езикова култура и в по-общ план 
– към българското езикознание. Затова всичко казано по-нататък ще бъде много 
кратко, фрагментарно и крайно недостатъчно, за да очертае богатството и не-
повторимостта на нейния творчески дух, родил забележителни научни трудове 
– 7 монографии, 7 студии, над 200 научни и научнопопулярни статии, рецензии, 
съавторство и редакторство във всички томове (15 досега) на многотомния ака-
демичен „Речник на българския език“, автор, съавтор и редактор на много други 
речници, участие с доклади в повече от 40 научни форума у нас и в чужбина.
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Несъмнено най-многобройни и най-големи са нейните приноси към бъл-
гарската лексикология и лексикография – основна област в нейните всеки-
дневни научни занимания повече от 50 години. 

Основната идея на една от главните насоки в своето творчеството Е. Пер-
нишка е синтезирала много изразително в мотото към монографията си „За си-
стемността на лексикалната многозначност на съществителните имена“ (1993): 
„Езикът (...) е сложна система, реализираща се обаче по много редовен начин. 
Той може да бъде описан в достатъчно общ и абстрактен вид“ (Н. Чомски). По 
такъв начин тук са очертани и нейните две основни търсения из сложната про-
блематика на семантичните отношения: 1) Системността на едно от равнищата 
на езика (може би най-спорното в това отношение) – лексиката в плана на ней-
ните изменения; 2) Възможностите за доказване и описване на тази системност 
по обобщен теоретичен път. Преди всичко трябва да се отбележи, че при реша-
ването на тази сложна задача – зад привидната индивидуалност и хаотичност 
на семантичната структура на отделните лексеми да се видят особеностите и 
закономерностите на системата – тя намира най-подходящите подходи, като 
излиза от структурно-компонентната и пропозиционалната теория за лекси-
калното значение и разглежда лексикалния материал по теоретико-обясни-
телен начин, който много сполучливо се съчетава с дедуктивно-индуктивната 
двустранност на анализа. При представяне на системността в лексиката избира 
възловия проблем за семантичните изменения, които са показани и в най-об-
общения им смисъл като проява на общите закономерности в езика и мислене-
то и съвсем конкретно – като характеристики на семантичната номинация, ясно 
очертани при систематизиране на нейните категории. Сериозно постижение в 
този труд е разработката за категориите на семантичната номинация, въз ос-
нова на които се представя нейната системност и се типологизират проявите 
ѝ при съществителните имена. Тази монография безспорно заема място сред 
най-високите постижения на българската лексикология.

Друг забележителен труд на юбилярката е третият дял – „Лексикална се-
мантика. Структурно-семантични особености на българската лексика“ – от 
първия том на тритомното издание „Българска лексикология и фразеология“ 
(2013). Този труд е създаден по идея на Е. Пернишка – нейна сбъдната дълго-
годишна идея – и под нейната редакция (съвместно с проф. д.ф.н. Л. Крумова-
Цветкова). Той е първото по рода си обобщаващо, цялостно и многоаспектно 
изследване на българската лексика и фразеология, описателна лексикология 
и фразеология на българския език с по-конкретен обект в сравнение с извест-
ните наши и чуждестранни теоретични трудове и университетски учебници. В 
него се излагат доста обстойно основни характерни черти на българската лек-
сика и фразеология с насока към тяхната специфика, свързана с българската 
национална култура и българската езикова картина на света. Решението на по-
ставените задачи е новаторско, тъй като авторите не са имали подобен образец 
нито в нашето, нито в чуждестранното езикознание.

В третия дял от Т. 1 (с автор Е. Пернишка) са описани резултатите от кон-
кретни изследвания върху характерни номинативни, семантични, системни и 
функционални особености на българската лексика, на тяхното развитие и обо-
гатяване до наши дни. Е. Пернишка се е насочила към обобщаване и допълване 
на традиционни въпроси, но най-вече към извеждане на нови теоретични по-
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становки за тях, както и към разработване на нови теми, главно за връзката на 
българската лексика и семантика с културно-историческото развитие на нация-
та и с мисленето и отношенията на българина към действителността, проявени 
чрез редица лексеми. Част от тях тя предварително развива и отделно в студии 
като „Времето в нас, в езика и в лингвистиката“ (2006), „Съвременни явления и 
отношения в огледалото на българския език“ (2005), „Езикова култура, езикови 
въздействия и нравствено-ценностни виждания“ (1995) и др.

Е. Пернишка е приложила широк и задълбочен теоретичен подход, отгова-
рящ на динамичния характер на системността на лексиката, от една страна, и 
на своеобразието ѝ като отражение на българската картина на света в когнити-
вен, аксиологичен и морално-етичен аспект, от друга страна, при съчетаване на 
традиционно отработени методи, доказали своята ефективност, с най-нови, все 
още неусвоени съвременни методи. По блестящ начин е постигната сложната 
и многостранна цел да се разкрият концептуалното и семантичното богатство 
на българската лексика и нейното познавателно, социокултурно и прагматично 
значение. 

Приносите, по-общи и по-конкретни, новите моменти и полезните резул-
тати са многобройни. Затова тук ще бъдат представени само някои в обобщен 
и много съкратен вид.

1. Чрез обобщаване на знанията за основните понятия на ономасиоло-
гията и лексикологията (срв. напр. концепт, знак, дума, лексема, лексикално 
значение, категоризация, денотат и др.) са разкрити концептуалното и се-
мантичното богатство на българската лексика с оглед на нейното познавателно, 
социокултурно, лингвокултурно и прагматично значение.

2. Традиционното ономасиологично отношение действителност > знак 
(с позоваване и на Г. Клаус) е обогатено с включването на нови компоненти, 
вследствие на което то придобива вида: човек (номинатор) + познание > ези-
ков знак – номинат, обикновена дума (форма + съдържание).

3. Въз основа на постановката от т. 2 е доуточнен обектът на ономасио-
логията като единство с два аспекта: а) назоваването – избрания при този акт 
признак (номинационен мотив) и форма с вложеното в тях виждане за знака 
номинант и означения чрез него концепт (номинат), и б) готовите названия и 
съвкупността от номинационните средства за означаване на отделния концепт 
или цялата концептосфера.

4. Представен е модел на номинацията, изработен върху когнитивна ос-
нова:

• чрез изучаване на концептуализацията и въз основа на нея – на първич-
ната номинация;

• чрез установяване на възможните връзки между признаците на денотата 
и номинационния (мотивиращия) признак – пряка мотивация и образна моти-
вация;

• чрез определяне на връзките между мотивиращия признак и лексикално-
то значение – фонетична (примитивна) и морфологична (словообразувателна). 

5. Основният принос в главата „Ономасиологични особености на българ-
ската лексика“ е концептуално-семантичната класификация на българската 
лексика, при която се прилага съвременен когнитивен подход за понятийното 
групиране на лексикалните единици в концептосфери.
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6. Разграничени са видовете етнокултурна информация, която се открива в 
концептосферите: безеквивалентна, домашна и чужда лексика. 

7. Един от сериозните приноси в нашата семасиология е разработването 
на въпросите за начините на семантична номинация и по-специално за съотно-
сителността на метонимията и семантико-словообразувателния начин.

Специално внимание през целия си творчески път Е. Пернишка отдава на 
явлението синонимия, което разглежда обстойно като системно лексикално 
и стилистично средство за обогатяване на езика. Могат да се изброят множе-
ство нейни изследвания, но тук ще посоча само няколко. На първо място мо-
нографията ѝ „Лексикалните синоними в художествения стил“ (1989), студиите 
„Народно и книжовно изразно богатство в лексикалната синонимия на Иван 
Вазов“ (1975), „Синонимиката в белетристиката на Иван Вазов – отражение на 
взаимоотношенията в лексико-семантичната система на книжовния език и на 
лексикалното строителство през 80–90 г. на ХХ век“ (1975), статиите „Ролята на 
лексикалните синоними за някои качества на стила на Вазовата белетристи-
ка“ (1996), където се разглеждат обстойно редица приноси на големия писател 
в обработката и обогатяването на книжовната лексика, „Речникът на Н. Геров 
като синонимен речник“ (1996). И още – като приложение на всички теоретич-
ни постановки тя издава оригинален „Синонимен речник на българския език (с 
антоними и близкозначни думи)“ (2003, 2012).

Забележителни са приносите и постиженията на юбилярката и към лекси-
кографията както в теоретичен (срв. напр. „Проблеми на терминологията и 
отразяването ѝ в тълковен речник“, 1973; „Някои постижения и перспективи на 
съвременната българска лексикография“, 1976; „Някои специални едноезични 
речници“, 1982; „Лексикографски проблеми, свързани с производните глаго-
ли“, 1985; „Семантични отношения в речника и тяхното лексикографско отра-
зяване“, 1993–1994; „Българската лексикография – отражение на богатството и 
системните връзки в българската лексика“, 1997), така и в практически аспект 
– като автор и редактор на редица речници.

Тя е от основните автори, редактори и главни редактори на многотомния 
Речник на българския език – епохално дело на българската лексикография, най-
висок връх в нейното развитие. Основен съавтор е на първия у нас Речник на 
антонимите в българския език (1997, 2-ро изд. 2013), съавтор е на Речник на 
чуждите думи в българския език (2001), автор на Речник на чуждите думи за 
всички (2007), на поредица статии в Енциклопедия на съвременния български 
език (2000), съредактор е на първия Българско-украински речник (Болгарско-
украïнський словник, 1988), редактор на редица други речници и книги. Съ-
автор и редактор е на особено необходимите и посрещнати с голям интерес, 
включително и от по-широките кръгове на българското общество, два неоло-
гични речника: Речник на новите думи и значения в българския език (2001) и 
Речник на новите думи в българския език (2010), явление с висока стойност и 
насъщна обществена потребност за справяне с всекидневните усилия на бъл-
гарина с все по-нарастващата сложност на публичната реч и, не на последно 
място, солидна основа за теоретични изследвания. 

Друг важен принос на юбилярката са книгите, студиите и статиите, по-
светени на словообразуването и словообразувателното значение в съпос-
тавката му с лексикалното значение – монографиите „Семантика на сложните 
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прилагателни имена в българския език“ (1980), „Словообразувателна и семан-
тична структура на сложните прилагателни имена в славянските езици“ (1980) 
в съавторство с М. Деянова, студиите и статиите „Словообразувателни и семан-
тични тенденции при относителните прилагателни в съвременния български 
книжовен език“ (1974), „Към въпроса за словообразувателното значение и сло-
вообразувателната систематизация“ (1978), „Някои прояви на граматическа и 
словообразувателна дефективност при глаголи с представка за-“ (1979), „Към 
въпроса за лексикалното и словообразувателното значение на сложната дума“ 
(1980), „Словообразувателната теория на Л. Милетич“ (1984), „Исследование 
словообразования некоторых славянских глаголов с учетом способа глагольно-
го действия“ (1987) и т.н.

Във вниманието на Е. Пернишка са и някои въпроси на българския език, 
разгледани чрез съпоставката му с други славянски езици – „Лексикални и 
семантични паралели между българските и полските глаголи за зрително въз-
приятие“ (1977), „Структурни и семантични особености на имената за лица в 
български и словашки език“ (1988), „Структурни и семантични особености на 
новите имена за лица в българския и чешкия език“ (1990–2000) и др. Тя е добре 
известен и цитиран автор в редица славянски страни и в множество славистич-
ни проучвания.

Между приносните трудове на Е. Пернишка наскоро се добави изследва-
нето ѝ (започнато в студентските години) върху топонимията на Свищовско 
– „Местните имена в Свищовско“ (2012). Книгата бе удостоена с престижна на-
града. Междувременно е публикувана и статията „Някои нови аспекти в оно-
мастичната теория“ (1999), която предлага някои новости в подобни разра-
ботки. С тези изследвания още повече се разширява погледът върху широките 
езиковедски интереси на авторката – редки в нашето време, но безспорно сви-
детелство за траен и многообхватен интерес към родния език.

Творческият портрет на Е. Пернишка ще остане незавършен, ако поне, ма-
кар и бегло, не се споменат нейните приноси към редица други проблеми в 
езикознанието – стилистика, история и строителство на книжовния език, 
езикова култура и много други, които е трудно да изброим, например „Някои 
функционалностилистични прояви и особености на субстантивираните прила-
гателни“ (1972), „Някои смислови връзки на думата като фактор на езиковото 
богатство и колорит“ (1979), „Контраст и антитеза в лириката на Теодор Траянов“ 
(1987), „Образно-емоционалният свят на метафората“ (1995), „Как чрез ком-
позицията на „Една българка“ Вазов разкрива художествени образи и идеи?“ 
(1997); „По някои въпроси на нормализацията в българската книжовна лексика 
след Освобождението“ (1970), „Лексико-семантичните дублети – отзвук на об-
ществения живот през ХIХ в.“ (1978), „Проблеми на терминообразуването през 
Възраждането като част от проблемите на книжовноезиковото строителство“ 
(1980), „Исторически устойчивото в българската лексика“ (1983), „За добрата и 
злата сила на думите“ (1996), „Динамика на езиковата и комуникативната ком-
петентност“ (2005), „Неправилна употреба на някои безлични глаголи“ (1974). 
Не може да не се отбележи и активната научнопопуляризаторска дейност на 
юбилярката – множество научнопопулярни статии и езикови бележки (напри-
мер „За грозното в нашия език и езика на медиите“ (1999), „Игрите на смисъла“ 
(1995) и др.), беседи и интервюта по Радио София и Българската национална 
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телевизия, курсове по езикова култура с журналисти и учители, учредяване на 
„Общество за устойчиво развитие на българския език“ с цел да се засили вни-
манието към най-съкровеното национално богатство.

Успоредно с научната си работа Е. Пернишка в продължение на 30 годи-
ни преподава лексикология, семантика и стилистика в Софийския университет, 
в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във филиала на 
Пловдивския университет – Кърджали, в Нов български университет – София, в 
Педагогическия факултет на университета – Русе. От 1987 до 1991 г. е лекторка 
по български език в град Лион, Франция, където развива и активна дейност за 
популяризиране на българския език и култура.

Огромни са научноекспертната, ръководната и обществената дейност 
на юбилярката. Тя е рецензент на докторски дисертации, по процедури за при-
добиване на научни степени и звания, на монографии за печат, публикувани 
книги. Е. Пернишка е член и редактор в редколегиите на три научни списания. 
Била е в продължение на много години член на Комисията по лексикология и 
лексикография към Международния комитет на славистите. Освен това е ръко-
водила Секцията по славянско езикознание (1983–1988) и Секцията по българ-
ска лексикология и лексикография (1994–2000), била е член на Управителния 
съвет на БАН, председател и дългогодишен член на Специализирания съвет по 
езикознание към ВАК. Повече от 10 години е била председател на секцията 
„Филологически науки“ към Съюза на учените в България и на Гражданското 
сдружение „Общество за устойчиво развитие на българския език“. Безспорно 
отделно специално внимание може да се отдаде на нейната човешка и граж-
данска роля за отглеждане и възпитание на двама синове – многоуважавани и 
авторитетни лекари, на пряко и косвено участие в развитието на нейните внуци.

Като ѝ честитим юбилея, от все сърце пожелаваме на чл.-кор. проф. д.ф.н. 
Емилия Пернишка здраве, творческо дълголетие, нови успехи.

Нека бъде все така щедра и всеотдайна и все така бодро да върви по своя 
възходящ път в науката за българския език!

Честит юбилей!
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ИНТЕРВЮ 
с чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия ПЕРНИШКА

(Из книгата „Златен фонд на българската наука“. Ч. 1. Съставител
и отговорен редактор Ерика Лазарова. София: Архимед 2000, 2011, с. 223–229)

Разговора води през 2010 г. доц. Ерика Лазарова, ръководител на проект 
„Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в 
творческия процес на видни учени“.

Е. Л.: Проф. Пернишка, Вие сте една от малкото жени член-кореспонденти 
в България, затова първият ми въпрос към Вас е: пречило ли Ви е това, че сте 
жена, да изкачвате една по една йерархичните стълбици? Или пътят Ви в нау-
ката беше свързан наистина с еманципацията на жената? 

Е. П.: Да, така беше. В своето развитие като ученичка, студентка, аспирант-
ка или като научен работник винаги съм получавала отличен успех или добра 
атестация и повишение без оглед на пола. Според мен у нас, в България, през 
моето развитие нямаше манталитет за подценяване на жените, напротив, и не 
е имало никога дискриминация нито в работата, нито в заплащането.

Е. Л.: А чувствали ли сте все пак като по-тежко женското си битие с тези 
няколко ангажимента в една кошница?

Е. П.: Да, това безспорно. Жената трябва да проявява доста повече енер-
гия, когато иска и да се развива, и да гледа семейство. В науката се иска труд, 
талантът има минимално значение, бих казала. Разбира се, имат значение ум-
ствените възможности. Ако човек е по-аналитичен, по-склонен към разсъжде-
ния, обобщаване, диференциране на явленията, в науката постига повече. А 
жената и майката си имат неотменни задължения.

Е. Л.: Тоест Вие сте изследовател по душа и сърце?
Е. П.: Да. Смятам, че интересът към познанието и науката (нямам никаква 

отсянка на самохвалство) е забелязан у мене и от учителите ми още от ученич-
ка. Моите учители в Свищов от 50-те години по почти всички основни дисци-
плини бяха на изключително високо равнище, много са ми дали, но и аз съм се 
старала.

Е. Л.: Учители, за които си спомняте?
Е. П.: Прекрасни учители имах по физика – г-н Стоян Бръчков. Той бе раз-

палил голям интерес към физиката и астрономията у мен (участвах в конкурси 
и олимпиади, получавах награди по физика), по френски – г-жа Пенка Арнау-
дова, по география, по химия, по математика. Но най-тясна връзка имах с учи-
телката по български език и литература Фанка Мушмова. Тя беше чаровна и 
много задълбочена преподавателка. Доскоро беше жива и много общувахме и 
я обичах. Тя събуди интерес у мен към българската филология, но по-скоро към 
литературата.

Е. Л.: Тоест запалила е едно пламъче.
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Е. П.: Обаче, когато се записах вече студентка по българска филология, 
след първи курс, видях, че в университета литературата и литературознанието 
са на различно равнище от това в училище – нямаше особена връзка с изкуство-
то и литературния анализ, а беше предимно ленинска философия и идеология. 
Напротив – много задълбочено се преподаваше езикознание, много интересни 
въпроси и изследователски задачи ни се поставяха, специално от проф. Иван 
Дуриданов, от проф. (после академик) Владимир Георгиев, от проф. Мирослав 
Янакиев – тези именно преподаватели запалиха и насочиха интереса ми към 
езикознанието.

Е. Л.: Вие навлизате в науката доста рано.

Е. П.: Съвсем рано, от втори курс, бих казала, благодарение на акад. Иван 
Дуриданов. Той ме насочи чрез топонимията към умение да събирам езиков 
материал и да правя езиковедски анализ. Установяването на мотивацията и 
смисъла на топонимите, с които се занимавах, много задълбочи познанията и 
интереса ми.

Е. Л.: Мисля, че Вие имате едно успешно семейство, което Ви е давало 
сили в научната работа.

Е. П.: Моят съпруг, с когото се запознах към края на следването, беше блес-
тящ и много уважаван учител. Професионално много сме си помагали, той ви-
наги ме е поощрявал да завършвам започнати трудове. Помагаше много вкъ-
щи, децата, а и внуците ни, слава богу, добре се развиваха, образованието им 
вървеше много успешно, създадохме двама доктори, внучка филолог и с тър-
говско образование едновременно, други – чудесни ученици.

Е. Л.: Ще ми бъде интересно да чуя и за Вашето семейство – баща, майка, 
баба и дядо, как те са Ви оформили, какви са ценностите, на които Ви научиха? 
Разбрах, че доста мобилно е било битието Ви, родена сте в гр. Бяла черква, 
учили сте в Свищов, но сте обиколили, и при това с баща си като юрист, още 
две-три места...

Е. П.: Семейството, в което съм израснала, моите родители, бяха наистина 
много интелигентни и одухотворени хора. Баща ми беше с големи интереси 
– завършил е право, но още от ученик е бил много начетен и паметлив. Възхи-
щавахме се на неговите големи познания по история, философия, литература. 
Четеше ни много на глас и ни обогатяваше с познания по история, география, 
митология, астрономия. В ония години, когато се развивах, вкъщи нямаше те-
левизия и вечерите бяха изпълнени с разговори върху науката, литературата, 
музиката. Енциклопедията на братя Данчови беше основната подръчна книга в 
дома ни, всеки ден се разгръщаше. Вторият голям интерес от детското ми въз-
питание е към музиката. Майка ми като студентка е била постоянен посетител 
на операта и оперетата в София, радиото беше винаги пуснато у нас и се обръ-
щаше внимание на удоволствието от класическата музика. Повече от 40 години 
аз редовно си вземам билети за концертите на филхармонията в зала „Бълга-
рия“. Свирех на цигулка до края на следването си, имах идея да кандидатствам 
и в Музикалната академия, но после я поизоставих. Свирех до края на следва-
нето в Студентския симфоничен оркестър под диригентството на Михаил Анге-
лов – от него научих как се анализира и изпълнява музикално произведение.
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Е. Л.: А кои бяха книгите, които се четяха и обсъждаха във Вашето семей-
ство, кои бяха Вашите любими автори като дете, като ученичка?

Е. П.: Разбира се, първо бяха приказките – Братя Грим, много стихотворе-
ния от Багряна, Дора Габе, Ран Босилек, после Чарлз Дикенс, Даниел Дефо и 
т.н., много четях и учех наизуст по собствено влечение още от 4-годишна въз-
раст. Обичах фантастика и астрономия – още 8–9-годишна бях абонирана за 
астрономическото списание „Лъчи“, много харесвах романчетата за деца на 
Емил Коралов. Не знам защо те после изчезнаха и моите деца не ги познават. 
Първият ми досег с читалищната библиотека беше в трето отделение (трети 
клас) – баща ми ме записа в свищовското читалище и ми взе първата книга от 
Майн Рид. Обичах приключенска литература. Майн Рид, Жул Верн, Карл Май, 
по-късно и Джек Лондон – тези автори са ми били най-любимите. Освен това 
баща ми ни е чел на глас много българска поезия – особено Иван Вазов, Пенчо 
Славейков и Христо Смирненски, както и ред детски автори. Тези поети позна-
вах отлично, знаех много стихотворения от тях наизуст. Друг любим автор от 
детството ми беше Чудомир. Баща ми умееше да го чете и сме се заливали от 
смях. 

Е. Л.: А нямате ли чувството като филолог, че властниците от нито един 
режим не обичат достатъчно Чудомир? Самият факт, че не присъстваше в учеб-
ниците, навява на мисълта, че мнозина се оглеждат в героите му. 

Е. П.: Изключително приятен автор, с много остро око и добро перо.

Е. Л.: Сигурно обичате и руската поезия?

Е. П.: Руската литература също ми беше любимо четиво. Родителите ми 
купуваха много руска класика и се обсъждаше руска литература. Майка ми се 
квалифицира навремето като учителка по руски език, макар че имаше и друго 
специално образование. Имахме събраните съчинения на Горки, руска детска 
енциклопедия и много други книги на руски. Бих казала, че нищо не съм про-
пуснала да прочета – целия Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевски, Горки и кого 
ли не. От ученичка ги обичам, високо ги ценя. Много неща от Пушкин, Лер-
монтов и Есенин си декламирам до днес. Явявах се към края на гимназията на 
конкурси за изпълнение на руска поезия и получих първа награда за „Полтава“ 
на Пушкин. Доц. К. Г. Попов и досега си спомня този факт, той беше тогава в 
журито като преподавател в Икономическия институт в Свищов. 

Е. Л.: От гледна точка на историята на литературата се приема, че френ-
ската и руската литература са най-добрите и най-човеколюбивите литератури 
на XIX в. 

Е. П.: Обожавах „Фауст“, „Вертер“ и много френски автори, особено Юго, 
Зола, Стендал и Дюма. От 9-годишна бях записана в „Алианс Франсез“ и учех 
френски при проф. Р. Казански. Помня и стихове на френски от онова време.

Сега няколко думи за дедите ми. Двете семейства на родителите ми са от 
едно селище. Дядо ми по баща Петър Димитров е от Дряновско. Дошъл в Бяла 
черква, оженил се за баба ми, която е била от това село, и са създали много 
хубаво семейство с няколко деца – трима братя и една сестра. Развил е първо 
производство на лимонада, а после търговия – имаше смесен магазин в селото. 
Беше популярен търговец, интелигентен, буден и уважаван човек. Наред с това 

2 За словото – нови търсения и подходи
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имаше лозя. Много пъти ни е водил на тези лозя и ни е учил по нещичко да 
поработваме на тях. Обичаше да пее и знам от него много стари и съвсем неиз-
вестни песни, дори от Освободителната война, които и в Русия бяха непознати.

И при другата фамилия има нещо подобно. Дядо ми по майка е бил извън-
редно делови и предприемчив човек – първо шивач, после между 1920–1940 г. ор-
ганизира търговия с платове, после с много кредити (тежаха му чак до 9.09.1944) 
и с няколко съдружници – и две фабрики в този край (циглена, за марсилски циг-
ли, и креватна с много популярно производство и стоки в голяма част от Северна 
България). Но особено интелигентна беше баба ми по майка. Тя е от Сухиндол, от 
много будно семейство, брат Ј бил учител, свирел на цигулка. Оттам е любовта 
към цигулката у почти всичките Ј внуци. Баба беше изкарала гимназия, знаеше 
наизуст много стихове на френски, много четеше. И от това влияние се породи у 
мен интерес към френския език и към Франция. Това, което ме свързва с баба ми 
– освен френския, са народните песни. Тя пееше много и хубаво.

Сега може би трябва да преминем към моята дейност. Аз говорих за обра-
зованието си, за самата си дейност не съм казала нищо. 

Е. Л.: Ние правим тази среща, за да достигнем до личностните, до творче-
ските координати в творческия път на един учен, как се е формирал като лич-
ност в детството. И аз бих Ви помолила да разкажете най-напред с няколко 
думи за етапите във Вашето йерархично израстване, но имам един кратък въ-
прос преди това. Тъй като Вие минавате за един от най-големите специалисти 
в областта на синонимите, а синонимният речник е, така да се каже, едно от 
делата на Вашия живот, и имате интересна теза за съвременната епоха като 
речникова епоха – бих искала да я коментирате за бъдещите слушатели на този 
видеоархив и ползвателите му. 

Е. П.: Това са думи на един руски академик (Юрий Апресян), а един френ-
ски лексикограф определя речника като „целият свят в азбучен ред“. Съвремен-
ният човек, има се предвид интелигентният, образованият човек, си служи чес-
то (редно е да си служи) с различни речници. Създават се множество и общи, и 
специални речници.

Е. Л.: Да създаваш речник е много трудно. Хората обикновено нямат пред-
става колко труд се изисква за това нещо.

Е. П.: Очевидно някои от нашите академици, може би на първо място ака-
демик Юхновски, който беше председател на БАН доскоро, също – когато мен 
ме избираха през 2004 г. за член-кореспондент, е имал поглед и много поло-
жително отношение към въпроса, защото, както научих по-късно, в оценката на 
моята дейност при избора ми за член-кореспондент, работата ми върху речни-
ците, и специално върху многотомния Речник на българския език, се е оказа-
ла особено меродавна, той се е изказал много положително. Големият, пълен 
Речник на българския език е заветна цел на Академията още от създаването Ј.

Е. Л.: Може да се каже и от Найден Геров насам...

Е. П.: Разбира се, че Найден Геров е един от колосите не само на лексико-
графията, а и на самия възрожденски ум, енергия и трудолюбие. Той е уникал-
на личност, която дори е недооценена и може би не всички знаят името му, но 
за него трябва да се говори толкова, колкото и за Вазов. Вазов за мене е абсо-
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лютен гений, просто първият българин, номер едно – с проблематика и талант, 
но и с голяма част от вижданията си, с активното си отношение към извънред-
но много социални и национални проблеми, с честността си към явленията – 
може да изкаже възмущение или разочарование към явления и проблеми, към 
които в други случаи е съвсем положително настроен. 

Е. Л.: Не всички знаят, че той всъщност отразява всяко явление в нашия 
национален живот.

Е. П.: Той отразява абсолютно всичко, затова заслужава първо място. И ос-
вен него, казвам, Найден Геров, със своето безкрайно трудолюбие – да събере 
75–80 хиляди думи, сам, да ги опише в речник, превъзходен в много отноше-
ния, без да има никаква друга база и опит. С начина на обработка, с разграни-
чението на значенията на българските думи, с безбройните синоними, които е 
изредил след всяко значение, той е изключителен творец за България. 

Е. Л.: Но нека сега се върнем към въпроса за професионалното Ви израст-
ване и неговите етапи.

Е. П.: Споменах за моя избор за член-кореспондент и че тогава акад. 
Юхновски е оценил високо речника, над който работим 40 години.

Е. Л.: Кажете колко хиляди думи има в него?  

Е. П.: Ние сме стигнали до 13-и том – в тия 13 тома има поне 110 хиляди 
думи. Между тях много са производни една от друга, основните са по-малко. 
Голяма част са остарели, срещани през Възраждането (XIX в.), но такава е кон-
цепцията на речника – да се представи езикът от Петър Берон до днес, при кое-
то „днес“ се разтяга във времето. Това е концепцията от 60-те години. Първият 
том излиза в 1977 г. (работи се в предходните 3–4 години), диапазонът на езика 
е и тогава широк, но сега той се разраства, влязоха и новите думи от епохата 
на „прехода“, затова сега правим преработка на първите томове и ги електро-
низираме – те трябва да бъдат в електронен вид, както и следващите, разбира 
се, за да може да се борави с тях за различни цели. В преработените томове 
вмъкваме и съвременните неологизми, за които с две колежки направихме и 
отделен голям и доста популярен речник.

Е. Л.: Вие сте постигнали известна толерантност към тях (неологизмите).

Е. П.: Щем или не щем, чуждици и други неологизми навлизат. Аз съм пи-
сала и няколко статии за новите думи. В новоприетите думи изпъква обликът 
на съвременния човек. Той е интелигентен, отворен към новото, технически 
просветен, граби с шепи от чуждото, но без да се замисля за националното. 
Безразличен е към него. Очевидно времето е такова.

Е. Л.: И малко самоцелно гледа на чуждиците. Като демонстрация на ком-
петентност, предполагам. А не Ви ли плаши обратното – ако вземем вестникар-
ския език и езика на някои категории хора, – че те боравят с 300 думи – готино, 
супер и пр., а това си е реално обедняване и на мисленето.

Е. П.: Да, дразни ме. Хубав или лош – езикът е според човека, отразява 
същността му всецяло, човек дори няма съзнание доколко се изявява сам чрез 
езика си, не само чрез това, което казва. 
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Е. Л.: Не можеш да стигнеш до същността на проблемите, ако нямаш едно 
езиково богатство, което да отразява и богатство на идеи.

Е. П.: Това става постепенно, с усвояване и четене на голям кръг литерату-
ра – както художествена, където има богат език, така и научна, и човек тогава 
започва да си служи по-пълноценно с езика – и с чуждия, и с родния. 

Да отбележа и друг етап от живота си – учителствах 4 години (1960–1963) 
заедно с мъжа си в с. Голямо Конаре (днес гр. Съединение). И двамата рабо-
тихме много всеотдайно, мисля, че дадохме доста на учениците си, но те ос-
танаха в онзи тракийски край и нямаше как да следим тяхното развитие, а и 
да почувстваме тяхното отношение към нас след време. След това и двамата 
получихме назначение в Учителския институт в гр. Станке Димитров (днес Дуп-
ница). Там аз останах само един семестър, приеха ме за редовна аспирантка в 
1964. А от 1967 г., след завършване на аспирантурата, станах редовен научен 
сътрудник в Института за български език. В Секцията по лексикология и лекси-
кография работих над 40 години (до 2008), основно по големия Речник на бъл-
гарския език. Разбира се, почти веднага пристъпих и към отделни проблеми и 
изследвания. Още между първите ми публикувани статии от международното 
списание „Linguistics“ в Белгия поискаха да изпратя статия. 

В Института атмосферата беше много благоприятна и творческа. Директор 
беше проф. Л. Андрейчин, много стабилен учен, много уважаван, авторитетен 
професор в Университета. Той си подбираше наистина качествени кадри. 

Е. Л.: И, слава богу, е отминало влиянието на Сталин като специалист по 
езикознание.

Е. П.: Да, Сталин все се цитираше като велик философ и в езикознанието, 
да не го цитираш през 50–60-те години беше изключено. Идеологията на вре-
мето не може да не се отрази на науката. Но все пак езикознанието е далеч 
от политиката. Секцията, в която работех, всъщност започна да се развива и 
разраства тогава с цел да се направи голям речник на цялостния език – и на-
роден, и книжовен, за който са мечтали Марин Дринов и редица професори – 
основатели и създатели на БАН. Геровият речник е голям, но е речник на устния 
народен език. Половин век по-късно акад. Стефан Младенов успява да направи 
и издаде един том с думи и от книжнината, но другите томове не биват издаде-
ни, в ръкопис са и до ден днешен. 

Е. Л.: Той е учен с международен авторитет.

Е. П.: Така е, той е голям изследовател на историята на езика, на етимоло-
гията на българския език. На езикознанието е дал ценни приноси, които не се 
отричат от никого и по-нататък. Но лелеяният речник на цялостния българския 
език се отлага заради войните. Едва през 1942 г. акад. Стоян Романски, енер-
гичен човек с перспективно виждане, е успял да създаде Служба за български 
речник – основа на днешната лексикографска секция. 7–8 души започват да 
трупат архив (картотека на думите) – българските думи заедно с употребата им 
в контекст от художествена и друга съвременна литература. Събират се мили-
они такива листчета с употреби.
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Е. Л.: Така се събира емпиричният материал и се оформя масив.

Е. П.: Това правят десетина години от 1942 г. нататък. След 9-и септември 
тази Служба става основата на Института за български език, където универси-
тетски професори създават отделни секции върху различни проблеми на езика. 
Но първата цел на целия институт тогава е речникът. Под ръководството и под 
инициативата на акад. Ст. Романски за 4–5 години сътрудниците успяват да на-
правят и издадат 3-томен Речник на съвременния български книжовен език. 
Това е сравнително кратък, но все пак цялостен съвременен речник от А до Я. 
И веднага в този процес се замисля по-голям, наистина пълен речник. Държа-
вата благоприятства делото и отпуска места за голям колектив – постъпваха все 
нови аспиранти. Така се създаде качествен колектив, който направи 13 (по-къс-
но и нови) тома.

Е. Л.: От 68-а година Вие сте член на тази секция и имате едно плавно ка-
риерно израстване, което е закономерно за труда, творчеството и сърцатост-
та, която влагате, според мен. Искам да Ви задам два въпроса. Първият е за 
научния климат, другият – за етическия климат, защото те са много важни в 
творческия процес. А вторият въпрос е кои свои постижения през тези години 
смятате, че са най-важни, малко в схемата, която се иска – например при канди-
датстване за академик и член-кореспондент, да покажете петте свои основни 
постижения за хората, които не са запознати с Вашата област на знанието.

Е. П.: Фактически аз от 1964-та попаднах в тази секция като редовна аспи-
рантка. Първите ми контакти бяха главно с научния ръководител – много до-
бър лексикограф – Стефан Илчев. Тогава той ръководеше Секцията, после се 
пенсионира и ръководител стана проф. Кристалина Чолакова. Колективът беше 
изключително предан на речника, замислен като най-голямото дело на фило-
логията, защото събира езика от няколко поколения, от Петър Берон до наши 
дни. Такъв труд не може да се изработи бързо дори от 20-ина души. Наисти-
на, предвиждаше се да бъде завършен в началото на двехилядните години, но 
срокът на всеки том беше 3 г. Така че за 13 тома реално са нужни около 40 г. 
(след 1977), а ние ги подготвихме за 30, при което преработихме и осъвреме-
нихме и четирите първи. И научният климат, и взаимоотношенията в Секцията, 
но, общо взето, и в Института бяха добри. Може би предаността на голямата 
задача и стегнатото ръководство на проф. Чолакова оставяха назад възможни 
лични дрязги, защото работата е колкото индивидуална, толкова и колективна. 
Сега картината в Секцията е коренно променена. Останали са четирима-петима 
опитни и двама-трима още неопитни сътрудници като автори и редактори, а 
работата е много трудоемка и напрегната.

Речникът на българския език е изключително оригинален труд, където се 
отразява целият български език, и аз съм наистина удовлетворена, че в моя 
творчески път съм автор в голямата част от това дело. То представя неоценимо 
национално богатство и възможностите на българския език за векове и ще го 
има и тогава, когато може би няма да има българи.

Е. Л.: Дали сте доста години от живота си...

Е. П.: Покрай този труд, който предоставя изключително много материал 
за наблюдения и изследвания, се написаха много други оригинални произве-
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дения, защитиха се няколко големи докторски дисертации. И аз (освен 13 тома 
авторска и редакторска работа върху хиляди страници) имам няколко други 
книги и стотици статии – всичките свързани с проблемите на българската лек-
сика, които се открояват в работата по големия речник. Малката ми докторска 
дисертация – първият ми самостоятелен труд – беше за „Лексикалните синони-
ми в прозата на Иван Вазов“. Къртовски труд беше да се извлекат и определят 
синонимите на големия автор, да се изследват исторически и стилистично, но 
работих много упорито.

 Е. Л.: И успяхте само за три години?

Е. П.: А, не, не успях да я защитя за три години, но за около 5. Стана хубава 
дисертация, но е в ръкопис. Отпечатала съм някакви части като статии и една 
неголяма книга с част от проблемите – „Иван Вазов – строител на българската 
лексика“. По-нататък направих една по-обща книга – „Лексикалните синоними 
в художествения стил“, като проучих употреби у още десетина големи автори. 
Тя е предназначена преди всичко за учебни цели в гимназията. След проблема-
тиката на синонимите и историята на книжовния език (неизбежна проблема-
тика при работа върху езика на Вазов, който обхваща поне две епохи от разви-
тието на нашия език) активно започнах да проучвам системността в лексиката 
и главно системните промени на значенията на думите. Голямата ми докторска 
дисертация беше „За системността в лексикалната многозначност на същест-
вителните“. Тя предизвика голям интерес и много се цитира. С нея станах про-
фесор в 1993 г. Занимавах се и със системите при словообразуването – през 
1980 г. излезе книгата ми „Семантика на сложните прилагателни“. Там открих 
определени закономерности, няма друга подобна книга върху сложните думи 
в български и много хора я цитираха по-нататък. От 1997 г. нататък се отдадох 
и на индивидуално речниково творчество. Заедно с наша бивша сътрудничка 
(Стефка Василева) направихме речник на антонимите – първи и единствен в 
България.

Е. Л.: Такива речници на Запад ги работят обаче цели институти. 

Е. П.: Така е. След антонимния речник ме поканиха от издателство „Хер-
мес“ в Пловдив да направя синонимен речник. Добър е и се търси, в него има 
и антоними, оригинален е и служи за учебна и друга творческа работа. После 
преработих и допълних доста популярния „Речник на чуждите думи“, създаден 
от няколко авторитетни университетски професори от 50-те години, а след това 
направих собствен по-малък, но по-съвременен „Речник на чуждите думи“. С 
две колежки (Диана Благоева и Сия Колковска) изработихме и доста търсения 
„Речник на новите думи в българския език“. Работата ми винаги е била еже-
дневно много напрегната, защото трудовете не са единственото, с което се за-
нимавам, а и с рецензии, преподаване, научни съвети, организационна работа, 
домакинство.

Е. Л.: Но като Ви гледам как сияете, това Ви прави щастлива, защото Вие го 
възприемате като мисия. 

Е. П.: Точно така, винаги правя нещата от и с интерес, не за пари. Твор-
чеството осмисля живота. Винаги съм съзнавала, че създавам нещо полезно, 
което върши или ще върши работа на някого или поне остава като паметник 
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на българския език, в българското национално развитие. Работата ми е носила 
удоволствие, независимо от напрежението и чувството за постоянна заетост.

Е. Л.: Мисля, че това е ценност за българския учен, когато той е такъв по 
призвание, и затова Академията оцелява през всичките тези години, макар че 
понякога има неразбиране на нейната мисия. Как бихте определили ролята на 
науката в живота на учения?

Е. П.: Тя е важен духовен стимул в живота му. Ученият е човек, който гледа 
по-задълбочено на нещата, обикновено не прагматично, особено в нашата ху-
манитарна област. И прагматика би трябвало да има, всяко нещо да е целена-
сочено – било към усъвършенстване на материалния живот, било към изслед-
ване или увеличаване на духовните постижения на народа (и човечеството). Но 
по принцип учените се опитват да вникнат по-дълбоко в явленията, да устано-
вят нещо, което не е известно – някаква закономерност, някакви тенденции на 
развитието, неизвестни факти и т.н. Това е тяхна вътрешна потребност, за която 
не жалят сили и време.
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АНКЕТА 
с чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка 

(Из книгата на Катя Исса „На изток от Драгоман“. София, 2012)

Емилия Пернишка (член-кореспондент на БАН, професор, доктор на фи-
лологическите науки) работи в областта на лексикалната семантика, слово-
образуването, стилистиката, съпоставителното езикознание, иновациите в 
езика. Занимава се с въпроси на езиковата култура, въпроси на когнитивна-
та лингвистика и прагмалингвистиката. Има книги и студии за лексикалната 
синонимия („Лексикалните синоними в художествения стил“, 1989), върху 
системния характер на полисемията („За системността в лексикалната мно-
гозначност на съществителните имена“, 1993), за езика и стила на Иван Вазов 
(„Синонимиката в белетристиката на Иван Вазов – отражение на взаимоот-
ношенията в лексико-семантичната система на книжовния език и на лекси-
калното строителство през 80-те – 90-те години на XIX век“, 1975) и други 
български писатели, семантиката на сложните прилагателни („Структура и 
семантика на сложните прилагателни имена в българския език“, 1980), име-
ната за лица в чешки и български, български и полски глаголи и др. Авторка, 
съавторка и редакторка е в редица едноезични български речници: „Речник 
на българския език“ (академичен многотомен тълковен речник), „Синонимен 
речник на българския език“, „Речник на чуждите думи за всички“, „Речник на 
антонимите в българския език“, „Речник на новите думи и значения в бъл-
гарския език“, „Енциклопедия на съвременния български език“, „Речник на 
новите думи в българския език“ и др.

Емилия Пернишка е дългогодишна ръководителка на Секцията за бъл-
гарска лексикология и лексикография в Института за български език при БАН, 
почетна председателка на секция „Филологически науки“ към СУБ; от 2004 г. 
– член-кореспондент на БАН; авторка на над 200 публикации – 7 речника, 7 
монографии, 7 студии, над 160 научни и научнопопулярни статии, съобщения, 
рецензии и др. Със своя бодър дух, нестихваща активност и огромна творче-
ска енергия тя продължава да работи неуморно в областта на полисемията, 
вторичната номинация, синонимията, езиковата и литературната стилистика, 
интернационализацията и запазването на думите в езика, лексикологията и 
фразеологията, словообразуването и семантичното проучване на сложните 
прилагателни имена, проблемите на номинацията, историята на книжовния 
език, ономастиката, връзката на езика с човека и т.н., и т.н.

Много пъти съм молила проф. Пернишка за препоръки и съвети относно 
мои лутания из сложните лабиринти на езиковедската проблематика. Така по-
стъпих и сега. Както винаги, тя се отзова светкавично, с грижа и доверие. Дойде 
до работното ми място, за да не си губя аз времето, вместо да бъде обратното. 
И направи това (както винаги) с ентусиазма на 19-годишна. Никога не престанах 
да се удивлявам от модерното мислене, напредничавите идеи и свежия опти-
мизъм на проф. Емилия Пернишка.
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Въпрос № 1. Можем ли да даваме оценка, без да познаваме теорията на 
книжовните езици?

Е. П.: Предишните поколения филолози получаваха задоволителна подго-
товка върху развитието и някои закономерности на книжовния език, предимно 
българския. Разбира се, науката се разви и е желателно на днешните студенти 
да се дават повече познания от становищата по въпросите на книжовния език, 
изказвани и у нас, и в други страни.

Въпрос № 2. Не е ли българската лингвистика епигон на чужди теории и 
направления?

Е. П.: Не е епигон, световната наука, нейни теоретични постановки не може 
да се пренебрегват, трябва да се познават и използват целесъобразно. А който 
български учен може да ги допълни, да ги оспори, да даде своя теория и виж-
дане по разглежданите въпроси, само може да бъде приветстван.

Въпрос № 3. Адекватно ли е поведението на съвременните български 
лингвисти?

Е. П.: Съвременните български лингвисти проявяват необяснимо безраз-
личие, тъй като нито пишат, нито говорят по актуални въпроси на езика пред 
широката общественост. Затворен е за обществото и ежедневните езикови 
проблеми и Институтът за български език. Отношение се появяваше преди 
много години, когато проф. Андрейчин и ред други учени на всеки два месеца 
редовно се отзоваваха на неправилности или проблеми на езика и в сп. „Бъл-
гарски език“, и другаде.

Въпрос № 4. Кои са върховете на българската лингвистика?
Е. П.: Като върхове мога да определя Речника на Н. Геров, академичния 

Речник на българския език, академичната Граматика на българския език, ма-
кар че трябва да се напише и по-модерна, трудовете на Ст. Младенов, Българ-
ския етимологичен речник на БАН (недовършен още), Диалектния атлас, ня-
колко социолингвистични книги на акад. Виденов. 

Въпрос № 5. Кои са актуалните теми пред българските лингвисти?
Е. П.: Не е лесно да се ограничи научната проблематика само до актуално-

то – има и национални приоритети, и придържане към световните тенденции 
за изследване на явленията, а това е много широк диапазон.

Мисля, че е актуално да се ратува за въвеждане в училищата на предмет 
по „цивилизованост на съвременния човек“ (условно обозначение) – с доста 
широка проблематика за поведение в обществото, принципи на междувъзрас-
товите отношения, проблема за другия (ближния) – като съсед, сънародник, 
чужденец, етнически или религиозно различен и под. Но вътре трябва непре-
менно да има въпроси за езика, неговите стилове, комуникативно въздействие 
и езикова култура и нейното значение за личностното възприемане. Това не е 
проблематиката на учебния предмет „български език“, нито „литература“.

Актуално е да се разясняват подобни въпроси и пред широката общест-
веност, да се коментират (и предварително да се наблюдават и събират от 
езиковедите) „грозните“ неща в обществената езикова комуникация – думи, 
грубости и под., да се внушава на масите колко се снижава престижността на 
личността от нежелателното в националния език и езиково поведение.
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Въпрос № 6. Защо българският езиковед сега няма обществен авторитет?
Е. П.: Българският езиковед липсва в обществения диалог – не участва и 

не предизвиква участие за разглеждане на актуални езикови въпроси – за чуж-
доезиково влияние (изобщо, не само заети думи), за стилистично снижаване 
на езика, грубост или обратно – перчене, самоизтъкване и др., които дразнят – 
изобщо разговори (но първо – наблюдения и събиране на материал) за съвре-
менното езиково поведение. Такъв публичен дебат всъщност никога не е има-
ло, но поне в езиковедските списания имаше отзив за новостите и отношение 
към тях. Сега езиковедът изобщо отсъства – даже и това, което е свършил, не е 
оповестено като дело на българските езиковеди. Откъде да дойде авторитетът 
им тогава?

Въпрос № 7. Каква е ролята на Института за български език при БАН?
Е. П.: Ролята на Института е да обяснява явленията, но не само за нуждите 

на чистата наука и историята на езика, а и на съвременните тенденции и проме-
ни; да прави препоръки, след като обясни нежелателността на нещо или посо-
чи синоними, добри заместници на някои чуждици; а и да предвардва появата 
на някои термини, като изиска по съответен държавен ред спазване на опре-
делени правила – в реклами, в билбордове, изобщо на редица изисквания на 
Търговския закон. Но за тази цел се иска доста енергия, съответно предвидено 
време, може би определена държавна помощ. Работата на днешните езикове-
ди протича спокойно и затворено, а се иска да се воюва за чистотата на езика (в 
някакви рамки, разбира се) и най-вече – за запазване на неговата българщина 
чрез преодоляване на чужди изразни модели, чрез запазване на неговите гла-
голни форми, които съдържат тънкости, неизвестни на английски, и т.н., иска се 
да се намесим, да се „появим“, да не сме скрити на спокойствие.

Сега е необходимо Институтът с много усилия и реклама да „завоюва“ ня-
кои медии, дори да търси спонсори, да им се плати, защото за тях това има 
значение, за да има 5–10 минутки по актуални езикови въпроси и дори 2 пъти 
седмично и не по един канал.

Въпрос № 8. Следва ли да се занимаваме с проучване по история на ези-
ка, топонимия и диалектология?

Е. П.: Разбира се, че следва да се занимаваме с всички страни на езика. 
Неговото богатство трябва да бъде описано всестранно – нужни са още много 
проучвания – но е желателно в изводите им да има и народопсихологически, и 
лингвокултурен анализ и изводи, за да се разбере от по-широки среди ценност-
та на такива проучвания.

Въпрос № 9. Защо съвременната българска интелигенция не е доволна 
от медийната реч?

Е. П.: Българската интелигенция не е единно понятие. Допускам, че раз-
личните по възраст хора възприемат различно медийната реч. По-възрастните 
биха искали да чуват по-традиционни, а не модерни изразни средства, дразнят 
се от изрази като „Окей, супер, уау“ и под. „модерни“ одобрения, които се упо-
требяват по много тв канали от водещи в различни предавания. По-младите и 
най-младите интелигенти са свикнали с тях и вероятно не се дразнят, защото 
ги използват.
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Добре владеещите българския книжовен език се дразнят и от неправил-
но съгласуване при разговор в учтива форма – глаголът трябва да е в мн. ч., 
а прилагателните – в ед. ч. (Вие сте научили, знаели, отговорили и под., но 
– Вие сте добър художник, весела девойка, много любезна и под.), също от 
нежелателни употреби на „случва се“, когато е за факт, а не за събитие, дразни 
прекомерното използване на мой, негов вместо свой в редица случаи, защото 
реално се получава неточно означение на „собственика“, и под.

Дразнят и други неправилни форми, защото се очаква от тв журналисти и 
водещи да говорят напълно правилно.

Въпрос № 10. „Да“ на интернационализмите или „не“ на чуждото влия-
ние?

Е. П.: Чуждото влияние е много силно и идва от много посоки. Покрай нуж-
ното се вмъква и ненужно, то обикновено в някакъв недълъг период се отсява, 
но в този период е много желателна появата на езиковедите с познания, обър-
нати категорично към ценностите и възможностите на българския език. Защо-
то, за съжаление, има и много езиковеди, които се приемат за по-подготвени и 
престижни, ако „нагълтат“ чуждите влияния и термини и препълват трудовете 
си с ненужни чуждици.

Въпрос № 11. Може ли да се управлява книжовноезиковото развитие?
Е. П.: По принцип не може. Езикът си има свои „съображения“ да променя 

това или онова, които езиковедите могат почти винаги да открият и обяснят. 
Влияе системата на езика, дълбоки нейни склонности (българската езикова 
картина на отражение на света), влияе съвременната международна обста-
новка, въздействия, тенденции в нея, влияе съвременната българска социална 
действителност – съвременен манталитет, склонност към разговорност, към 
снижаване на изказването и някои други фактори. Всичко това не е подвластно 
на езиковедите, затова и никакви закони не могат да подчинят езика на „ред“, 
дошъл отвън, извън него самия и неговите носители с цялото им разнообразие, 
култура и взаимоотношения.

Въпрос № 12. Трябва ли ни закон за употребата на българския език, на-
сочен към медиите?

Е. П.: Не мисля, че нещо може да се промени със закон. Човекът с неговата 
култура, манталитет, емоции, активно отношение към езика в много случаи се 
изявява в начина си на говорене във всеки момент. Не може да се командва 
или наказва тази самоизява на всяка отделна личност. Абсолютно немислимо 
във всякакъв смисъл е да се санкционира езиковото поведение на публичните 
личности, нито на хората, които се изказват – където и да било – публично. 
Можем само да съдим за тяхната култура и възпитание, чуждопоклонничество, 
суетност и ред други качества, ако нещо не одобряваме, но не и да ги съдим, 
камо ли – наказваме. С такова виждане съм против закон в този смисъл.

Въпрос № 13. Каква е днес ролята на художествената литература за раз-
витието и усъвършенстването на книжовния ни език?

Е. П.: Според мен е нулева. Четенето играе роля върху личното развитие, 
личното обогатяване на езика, оттам – всеки пишещ или говорещ се появява 
като начетен или не. Но върху книжовния език точно художествената литера-
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тура не оказва днес влияние. Публицистичната – да, много силно. По-скоро го 
разваля, въвежда чуждоезичен елемент – не само думи, но много изрази, на-
чин на изразяване, английски словесни формули. В този смисъл коректив могат 
да бъдат например (колкото и странно да звучи) изразните средства в турските 
сериали, където преводът на дублажа по принцип е много добър и тъй като в 
оригинала напълно липсва силното англоезично влияние (присъщо на нашия 
публичен или личностен изказ), изобщо не се срещат и чуждо(англо)езични из-
рази. Речта е много добра, българска, нормална.

Въпрос № 14. Как да се преподава български език в училище?
Е. П.: Да се преподава много по-прагматично – с много диктовки, разяс-

нение на правила и причини за определена употреба, с повече устно разказ-
ване и изказвания с нарастване на възрастта по различни въпроси, където да 
се изказва и формулира собствено мнение и отношение – за да се постигне 
развитие на тези способности като цяло и като публично общуване. Голяма част 
от съвременните българи, дори завършили гимназия, а и повече, не могат да 
говорят пред хора, не могат да дадат мнение. Да се уреждат дискусии между 
ученици по всякакви теми – от учебния материал, от литературното творчество, 
от обществените актуални въпроси, за политиката и т.н. (естествено – това в 
гимназията).

Тестовете да са между другото, а не основна форма.

Въпрос № 15. Какво става с университетската подготовка на българисти 
езиковеди? 

Е. П.: Университетското филологическо образование трябва да се разшири 
с актуализация на проблематиката. А актуално е виждането за езика като сред-
ство за комуникация и като израз на национално мислене и психология – да се 
изготвят курсове, които да подпомагат бъдещите учители да възпитават учени-
ците си в български език – като национална ценност и като основен начин на 
изява и съществуване на личността. Не само да познават правила и явления, но 
да ги оценяват, преценяват от национална и личностна гледна точка.
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Палмира Легурска
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ
НА ЛЕКСИКАЛНАТА СЕМАНТИКА В СЪПОСТАВКА1

Цел на тази работа е обсъждане на някои теоретични и практически аспек-
ти на националната специфика на лексиката в семантичен план при съпостави-
телен анализ в синхрония. 

Отделните теоретични позиции и свързаните с тях изследвания могат да се 
представят така.

В рамките на съществуващите възгледи съпоставителната (или контрастив-
ната) лингвистика и типологичната лингвистика се обединяват в една наука, 
която се нарича съпоставителна (сравнителна) типология, от една страна. От 
друга, двете науки се различават по своите задачи. Контрастивната лингвисти-
ка сравнява езиците независимо от степента на родство между тях. Типологич-
ната лингвистика изучава езиците на фона на общите им черти (Гак 1989). В. Н. 
Манакин до голяма степен споделя възгледите на В. Г. Гак (Манакин 2004). Като 
представител на френската школа Б. Потие (Потие 1989) смята типологията за 
по-абстрактна наука в сравнение със съпоставителната лингвистика.

Съпоставително-типологичният анализ според разсъжденията на 
В. Манакин (Манакин 2004: 14) се свързва с изработването на типологичен 
конструкт, който представлява идеален езиков модел, еталон. Той може да се 
изработи дедуктивно, чрез изчисление, или индуктивно, чрез сравняването на 
фактите на реалните единици.

В този аспект контрастивната лингвистика се разглежда като допълнение 
към типологията. Така двете науки се различават по поставените цели и по ха-
рактера на извършваното сравнение: типологичният анализ работи с катего-
риално сравнение, контрастивната лингвистика – с елементно сравнение, из-
вършвано последователно, по определени параметри, и по този начин детайл-
но се изследват междуезиковите разлики.

Възможно е въвеждането на отлика по параметъра диахрония/синхрония: 
типологичният анализ е възможен и в двата аспекта, контрастивният анализ се 
ограничава със синхронни наблюдения.

В. Матезиус извежда характерологията като отделна наука, която проти-
востои на типологията, като последната откроява съществените особености на 
дадения език в даден отрязък от време (Матезиус 1989).

Г. Хелбиг различава още конфронтативна лингвистика за разлика от кон-
трастивната по параметрите практическа/теоретична наука (Хелбиг 1989).

Като особено ограничение Ф. Гаст посочва невъзможността даден жив 
език да бъде съпоставян с мъртъв (Гаст 2013).

1 Работата е част от монографията на П. Легурска „Съпоставителни анализи и нацио-
нална специфика на лексиката“ (София: ЕТО, 2015).



42

Обединителните точки на различните подходи може да се търсят в 
следното: между всички споменати автори се открива разбирането, че и 
двата типа лингвистика се опират на сходството между съпоставяните 
езици, което е основа за съпоставимост между тях, но докато съпостави-
телно-типологичната лингвистика извежда тези сходства с оглед на това 
да се формулират отделни аспекти на даден езиков тип, то контрастивна-
та лингвистика описва и обяснява разликите при съпоставката на дадени 
езикови явления в два или група езици, базиращи се на сходствата между 
тях като основа за съпоставка (Легурска 2014б: 635).

Терминът компаративна лингвистика се използва от сравнително-истори-
ческата лингвистика, терминът контрастивна (конфронтативна) лингвистика 
се свързва със синхронното съпоставително езикознание.

Извеждането на съпоставително-типологичната, контрастивната и конфрон-
тативната лингвистика, както и характерологията, се свързва у отделните автори с 
различни фокуси и интерпретация на съществуващите лингвистични факти. 

Възможно е също така отделните клонове на съпоставителното езикозна-
ние да бъдат изведени от гледна точка на фокусиране върху теоретичната насо-
ченост и практическата стойност на отделните направления. Отделят се следни-
те клонове на теоретично изследване (Гергиева 2009: 203–206):

1. Сравнително-историческа лингвистика, доминирала като изследовател-
ски поглед през ХІХ в. 

2. Езикова типология, непосредствено свързана с предишния генеалоги-
чен подход и произтичаща от него, също характерна за ХІХ в.

3. В рамките на езиковата типология се заражда теорията за езиковите 
универсалии. Тя се определя като извличане на универсални черти, характери-
зиращи много езици, с последващо изучаване на идиоетнически черти в рам-
ките на всеки от езиците.

4. Ареална лингвистика, която анализира случайни съвпадения между не-
родствени езици, определени от извънезикови контакти между тях, например 
балканските езици.

5. Контактна лингвистика, която се съсредоточава върху взаимните езико-
ви прониквания, ставащи в настоящия момент между европейските езици и 
предизвикани от измененията в политическия и икономическия живот на стра-
ните от Западна Европа.

Както се вижда, тези направления съществено се различават едно от друго 
по цели и предназначение, както и по материал на изследването. Също следва 
да се отбележи, че те имат теоретичен характер за разлика от контрастивната 
лингвистика. Последната изучава възможните вариативни форми за изразя-
ване на съдържанието на единиците от изходния език в езика на съпоставка 
(Стернин 2006: 26). Основна задача на контрастивната лингвистика са извежда-
нето на националноспецифични черти на семантиката и функционирането на 
единиците на изследвания език на фона на езика, с който се съпоставя. По този 
начин се извежда националната специфика на единиците на изследвания език.

Така че независимо от смяната на фокуса типологичното сравнение е 
свързано с извеждането на инвариант при анализа на системните отношения, 
свойствата и признаците на множество езици. Сравнението може да бъде ис-
торическо, типологично или контрастивно. Контрастивната лингвистика се 
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свърза с понятието вариантност и извеждане на съществените разлики на 
фона на установяваното базово сходство между езиците. 

Националната специфика на семантиката на езиковата единица може да се 
определи като отлика по отношение на състава и качеството на семантичните ком-
поненти на последната в изходния език в сравнение с езика, с който се съпоставя.

Съществуват изведени методики за изучаването на националната специ-
фика на семантиката, според които контрастивният анализ може да бъде пред-
ставен във вид на алгоритъм и логическа последователност от действия на из-
следователя, съдържащи определени стъпки. Анализът се състои от следните 
етапи (Стернин, Чубур 2006: 46–52):

І. Отделяне на лексикална група или групировка в изходния език2.
1. Съставяне на базов списък на лексикалните единици (от едноезични 

речници чрез пълна ексцерпция).
2. Синонимно разширяване на базовия списък (попълват се от синонимни 

речници). Може да се добавят единици и от текстова ексцерпция. Възможно е 
също така да се определя честотата на лексикалните единици.

3. Структуриране на лексикалната групировка.
ІІ. Определяне на междуезиковите съответствия на отделните единици.
1. Отделяне на речникови преводни съответствия (по двуезични речници).
2. Отделяне на междуезикови лексикални съответствия (по синонимни 

речници за всеки език поотделно).
ІІІ. Семно описание на значенията на лексикалните единици в съпоставя-

ните езици.
1. Семно описание в рамките на лексикалната група с различни методи – 

семен анализ на речниковите дефиниции, компонентен анализ, методика на 
Бендикс, асоциативен експеримент, контекстуален анализ и пр.

2. Установяване на честотността на изследваните единици.
3. Верификация на описанието по семи.
ІV. Семантично описание на съпоставителните двойки.
1. Формиране на лексикални двойки: линейни по семантична еквивалент-

ност и векторни по преводни съответствия.
2. Съпоставка по семи. Унификация на семните тълкувания.
V. Извеждане на националноспецифични компоненти в значенията на ду-

мите. Този етап предполага извеждане на несъвпадащите (националноспеци-
фичните семи) във всяка лексикална двойка. Установяват се отношения на ек-
вивалентност, несъвпадане и липса на еквивалентност.

VІ. Диференциална семантизация на членовете на лексикалните двойки.
VІІ. Дифeренциално тълкуване на значенията на лексикалните единици.
На базата на тези седем стъпки на съпоставителен анализ се получават ре-

зултати по следните параметри:
I етап: описание и структура на лексикалните групи;
II етап: установяване на междуезикови съответствия;
III етап: семно описание на изследваните семеми в двата езика;

2 Операционалните стъпки се цитират по (Стернин, Чубур 2006). Подобна технология 
на изследване и анализ е приложена от авторката в нейни ранни работи.



44

IV етап: формиране на съпоставителни семни дефиниции на единиците от 
двата езика;

V етап: отделяне на националноспецифични семни дефиниции в двата 
езика;

VI етап: диференциация на съответствията в двата езика по национално-
специфични компоненти;

VII етап: изработване на контрастивни речникови статии като възможно 
приложение на направения анализ.

От описанията I–VII могат да се направят изводи за съотношението на раз-
лични типове съответствия; за индекса на националната специфика на лекси-
калната групировки, който представя съотношението на количеството семеми с 
национална специфика и безеквивалентните единици към общото количество 
единици в дадената група (подобен анализ е направен у Легурска 1985, 1987). 

В редица работи на авторката от 1980 г. и досега се изследват различни 
аспекти на националната езикова общност и специфика главно върху лексика-
лен и частично лексикално-синтактичен материал в руски и български език и в 
обратната посока. 

В първата от тях, защитена като дисертация (Легурска 1982, 1983), се раз-
глеждат съпоставително-типологични аспекти на вторичните лексикални но-
минации на конкретни съществителни имена от три микрогрупи: названия за 
животни, части на тялото и артефакти (отделни номинации) с цел да се опре-
делят сходствата и разликите им в руския и българския език. За изясняването 
на съдържателната страна на съпоставяните думи се използва методът на ком-
понентния анализ, който дава възможност да се направят явни семантичните 
сходства и разлики на думите. В резултат от направения анализ се установени 
типологично-съществени сходства и разлики на съпоставяните езици в рамки-
те на изследвания материал. Конкретните резултати от анализа са актуални за 
семантичната типология на руския и българския език и за практиката на пре-
подаването на руския език на българи, превода от руски на български език и 
обратно и двуезичната лексикография (Легурска 1983). Изследването показва, 
че отделни сфери на лексиката в едноезичен и двуезичен план подлежат на 
изучаване чрез формулирането на алгоритми.

В студията „Семантичен анализ на вторичните значения на предметните 
имена, означаващи естествени и изкуствени предмети (оръдия, съдове, мебе-
ли, облекло, растения, животни, части на тялото) в руския и българския език“ 
(Легурска 1985) се разглежда проблемът за тематичната определеност на 
типа полисемия от характера на тематичната лексикална група като вид 
алгоритъм. Прави се съпоставка на вторичните значения на предметните име-
на от седем тематични групи лексика: оръдия, мебели, съдове, облекло, расте-
ния, животни, части на тялото в руския и българския език, въз основа на която 
се формулират семантичните параметри на отделните тематични групи, степен 
на типичност на даден тип полисемия на тематичната група, съотношение на 
„малката“ и „голямата“ полисемия в различните тематични групи предметни 
имена. Въз основа на тези параметри се правят изводи за семантичната типо-
логия на всеки от съпоставяните езици – руския и българския (кратък вариант 
във вид на статия – Легурска 1987).
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Монографията „Анализ на предметната лексика в руския и българския 
език (теоретични проблеми)“ (Легурска 1990, 2002) е логическо продълже-
ние на споменатата студия. В нея се разглеждат теоретични проблеми на 
семантиката на предметната лексика: формулират се общи схеми за се-
мантично определяне на първичното и вторичните значения на предмет-
ните имена; инвариантната семантична структура на предметното име 
като лингвистичен конструкт и основа на съпоставка и приложението ѝ в 
различни дейности – изследователски (съпоставителен анализ) и прилож-
ни (езиково обучение, превод и лексикография). Въведените изследователски 
схеми се илюстрират чрез съпоставителен анализ на лексикални двойки на че-
тири тематични групи: съдове, мебели (изкуствени предмети), части на тялото, 
животни (естествени предмети) и по матрица за тематичната група и списък от 
думи – растения (естествени предмети) в руския и българския език.

В монографията „Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпос-
тавка“ (Легурска 2011а) се разглеждат теоретични и практически въпроси, свър-
зани с изработването на еталон за съпоставка, предназначен за много езични 
съпоставителни изследвания на лексиката. Разглежда се въпросът за осно-
вата на съпоставка между езиците в двуезични и многоезични лексикални из-
следвания, разработени от отделни учени и школи до този момент. Проблемът 
е един от най-малко изяснените за теорията и практиката на съпоставителното 
езикознание. Издига се тезата, че съпоставителните лексикални и грама-
тични изследвания се разработват чрез различен терциум компарационис 
(основа за съпоставка) (вж. също Бусе 2012). При създаването на терциум ком-
парационис възлов е въпросът за еквивалентността на съпоставяните езикови 
единици, който мотивира основанията за сравнение между тях. Разглеждат се 
три типа основа за съпоставка, предназначени за изследването на предметна, 
предикатна и безеквивалентна лексика. 

Обсъжда се изграждането на терциум компарационис на полисемията на 
предметните имена. Представен е еталон за изследване на предметната лек-
сика в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език. Създава се 
общ модел за представянето на полисемията в многоезично изследване по па-
раметрите: типология на начините и видовете вторично назоваване в съпоста-
вяните езици, разглеждани като семантични фреквенталии; семантични прехо-
ди в рамките на отделната семантична фреквенталия, представени ономасио-
логично, в които се променя характерът на формираната изходна матрица; на 
тази база се изготвя каталог на семантичните паралели в синхрония в съпоста-
вяните езици, отразяваща различни степени на родство между тях. Моделът се 
илюстрира с подходящ лексикален материал от шест европейски езика – бъл-
гарски, руски, сръбски, чешки, френски и английски. Специално внимание се 
отделя на полисемията от гледна точка на структурно-семантичното и когнитив-
ното изследване на лексиката.

Въпросът за основата на съпоставка при изучаване на предикатна лексика 
също е предмет на отделно обсъждане. Показан е модел, основан на семан-
тичните валентности на глагола в даден език от табличен вид. Той се илюстрира 
върху материал от българския, руския и френския език.

Отделно се обсъжда въпросът за терциум компарационис при съпостави-
телното изследване на националномаркирана лексика. Изразява се мнението, 
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че тук въпросът за еквивалентността на лексикалните единици преминава на 
макроравнище и е от релационен тип в рамките на изследваната лексикално-
семантична група. Изводите се илюстрират с материал от Тематичния речник 
на народния календар и възможностите за неговото изследване в двуезичен и 
многоезичен план. 

Изследването е теоретичен принос в съпоставително-типологичното изу-
чаване на лексиката, има приложение в практиката на двуезичната лексикогра-
фия, чуждоезиковото обучение, превода и изработването на бази данни.

В монографията „Семантичен речник на типологичните характеристики 
на вторичното назоваване в руския и българския език“ (Легурска 2011б) е 
представена типология на начините на вторично назоваване на предметните 
имена върху материал от българския и руския език. Представен е семантичен 
речник по матрици на лексикалните групи – съдове, оръдия, мебели, облекло, 
растения, животни и части на тялото, върху разширен лексикален материал в 
сравнение с изброените по-горе изследвания. Представят се също така онома-
сиологични каталози на семантичните преходи в синхрония и ономасиологич-
ни каталози на семантичните паралели в синхрония в българския и руския език 
във вид на семантични речници. Словниците, обект на анализ в българския и 
руския език, са допълнени с нови данни от речници на новите думи и в двата 
езика изборно, както и от електронни корпуси. Изследването представя съпос-
тавително-типологична банка на изучаваните явления и има приложение при 
създаването на компютърни бази данни, в обучението по роден и чужд език и 
лексикографията – едноезична и двуезична. 

В споменатите работи на авторката се доказват следните лингвистични 
закономерности (понятията за аксиомите, закономерностите и хипотезите 
при изследване на лексиката в съпоставка се разработват у Конецка 1998): 
1. Отделни сфери на лексиката, изследвани в едноезичен, двуезичен и мно-
гоезичен план подлежат на изучаване след формулирането на алгоритми 
(Легурска 1982). Един такъв алгоритъм е, че ако една лексема в даден език 
е предметно име, то определено нейно значение в полисемната структура 
може да бъде образна/номинативна метафора и пр.; 2. Разглежда се зави-
симостта на типа полисемия на предметното име в зависимост от характера 
на тематичната лексикална група (Легурска 1984, 1985); 3. Формулира се раз-
бирането за еталон при съпоставка на семантичната структура на думите от 
определени групи предметна лексика като лингвистичен конструкт (Легурска 
1990, 2002); 4. Извежда се хипотезата, че съпоставката на лексикалните и гра-
матичните изследвания се извършва по терциум компарационис от различен 
тип (вж. също Бусе 2012). Формулира се също допускането, че при анализира-
нето на предметната, предикатната (т.нар. думи, имащи еквиваленти в пове-
чето езици) и т.нар. безеквивалентна лексика се работи с лингвистични кон-
структи от различен тип (Легурска 2011а, 2011б). Последните твърдения не 
позволяват да се смесват различни теории, които имат статут и приложение в 
различни участъци на езиковата система.

Последните две изследвания (Легурска 2011а, 2011б) са част от проекта 
„Съпоставително-типологично изследване на лексиката в родствени и нерод-
ствени езици“, осъществен от колектив учени от Института за български език 
при БАН (вж. Легурска и др. 2009; Легурска 2014а, 2014б). Разработват се фраг-



47

менти на частната съпоставителна лексикална типология на вторичните зна-
чения на предметните имена в няколко европейски езика – български, руски, 
сръбски, чешки, френски, английски. Изследването е оформено и представено 
във вид на семантични каталози. Първият каталог представя начините и видо-
вете вторично назоваване в български, руски, сръбски, чешки, френски и ан-
глийски език. Вторият каталог показва семантичните преходи в съпоставяните 
езици в синхрония. В него отделните семантични преходи, характерни за всеки 
от съпоставяните езици, се подреждат по представеност и типичност. На база-
та на тези каталози са изготвени ономасиологични подредби на семантичните 
паралели в синхрония. Отделна самостоятелна част е каталогът на начините и 
видовете вторична номинация на предметните имена с водещ български език 
в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски. Като самостоятелни 
синхронизирани каталози са оформени образните и номинативните метафори 
в съпоставяните езици. Работите са представени в поредица статии на страни-
ците на различни езиковедски списания у нас и в чужбина. Отделни фрагменти 
от изследването са достъпни в Българската електронна лингвистична библио-
тека.

Направените разработки са осъществени в рамките на частната съпо-
ставителна типология на езиците. Създадена е самостоятелна методика на 
изследванията, която е базирана на представата за създаване на еталон на 
съпоставката (tertium comparationis) – инвариантната семантична структура 
на еталонен представител на дадена тематична лексикална група за много-
езично съпоставително изследване (Кшешовски 1984; Манакин 2004; Легур-
ска и др. 2009).

Закономерно продължение на проекта е разработката „Езикови свидетел-
ства на националната специфика (върху съпоставителен материал)“, в която 
в отделни студии3 на сътрудници от Института за български език се разгръщат 
възможни разбирания и обобщения на различни аспекти на контрастивната 
лексикология – съпоставителна лексикология, съпоставителна културология и 
лингвокултурология (Легурска 2015). Така например в рамките на съпостави-
телната лексикология могат да бъдат изведени разликите при формирането на 
устойчиви сравнения в българския и руския език от гледна точка както на мо-
дула на сравнението, така и на основата на сравнението, които са лексикални 
единици, създаващи предпоставки за различно ономасиологично представя-
не на тази лексикално-синтактична категория като преходна при образуването 
на образни метафори в съпоставяните езици. Получените резултати създават 
възможност за разширяване на предмета на съпоставителната лингвистика в 
аспекта на възможни лингвокултурологични и културологични интерпретации 
в други изследвания (Легурска 2000).

3 Легурска, П. Изучаване на националната специфика (върху съпоставителен матери-
ал от български и руски език); Алмалех, М. Езикови проблеми на националната специфика 
на културите – върху ивритския оригинал и преводите на Стария завет; Панчев, И. Концеп-
ти, „позициониращи“ индивида през периода на социалистическо развитие на България 
(1945–1989 г): дом (семейство), учение, труд (отдих) и др. в българския език.
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МЕЖДУЕЗИКОВАТА СИНОНИМИЯ
И СЛАВЯНСКИЯТ РЕЧНИКОВ ФОНД

Наблюденията над езиковата патология и над развитието на детската реч 
често пъти допринасят за избистрянето на лингвистичните теории, при това не 
по-малко от съпоставителните анализи, с които се занимаваме тук. Така напри-
мер болните от афазия или не разпознават обекти (по-точно не свързват обек-
тите с имената, т.е. не осъществяват референции), или разместват думите и 
словореда и правят аграматични конструкции. Изследването на афазията дава 
материал и повод на Р. Якобсон (Якобсон 1963:46, 1990:115) да дефинира бипо-
лярната същност на езика – афазията е или нарушение на чувството за подобие 
(similarity), или нарушение на чувството за последователност (contiguity). 

Всъщност двата полюса в структурата на езика – селекция и комбинация 
– са посочени от Ф. дьо Сосюр, който разкрива, че селекцията и комбинацията 
не вървят последователно, а се пресичат във всяка точка и действат на всич-
ки езикови равнища1. Интересно е, че проучвайки несъзнателното, З. Фройд 
също извежда две противостоящи движещи сили в човешката психика – кон-
дензация (нем. Verdichtung) и дисплейсмънт (разместване, заместване, нем. 
Verschiebung)2. Разграничението в най-общи линии се отнася до следното: „при 
зареждането на либидото“ веднъж дадена идея подскача като пинг-понг върху 
други идеи, а в други случаи тежестта на много идеи се стоварва само върху 
една идея. Едва ли можем да твърдим, че Р. Якобсон е комбинирал теориите на 
З. Фройд и на Ф. дьо Сосюр, за да достигне до фундаменталния възглед за двата 
полюса, който между другото е залегнал и в краткото, но твърде важно съчине-
ние, подписано от Р. Якобсон и М. Хале (1956). Връзка между теориите обаче е 
направена от Ж. Лакан, който, бидейки психоаналитик, свързва кондензацията 
и дисплейсмънта с поетическата игра на езика3.

Следователно в нормата на езика, която е (както може да се заключи) обек-
тивна закономерност (да речем, като гравитацията), съществуват две оси (два 
полюса) – на подобието и на последователността. Р. Якобсон свързва подобие-
то с вертикалата и това е логично, но странно защо нарича това метафорично 

1 Във връзка с всеобхватността на силите на движение и контрадвижение може да 
се добави, че в синтагматичен план тези прояви на засичане се срещат като кръжене на 
сегментите около някаква въображаема и непрекъснато изместваща се среда на дис-
курса. При това отново на всички равнища – метатези съществуват и на фонетично, и на 
морфологично, и на фразеологично равнище.

2 Ч. Хокет (1960) в своите биолингвистични сравнения между езика на животните и 
езика на човека дава твърде различно съдържание на термина дисплейсмънт.

3 В свой нов труд върху проблемите на езика, когнитивните структури и съзнанието 
М. Стаменов определя две противоположни функции на съзнанието – интегративна и ди-
социативна – и проследява тази дихотомия в обобщаващ модел за структурите на езика 
(Стаменов 2015).
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начало в езика, а не метонимично. Последователността естествено е отнесена 
към хоризонталата, а това начало е наречено от него метонимично.

Продължавайки разсъжденията в тази посока, може да заключим, че спо-
ред модели от такъв характер (срв. Чомски 2012: 182), основани на механис-
тичната алтернатива, идеща от Декарт, езикът работи като механична система, 
където винаги има движение и контрадвижение и в тяхната „среща“ се полу-
чава смисъл – т.е. разбиране между участниците в комуникацията. Тъй като ко-
муникацията се осъществява чрез текстове, а те се възприемат реципрочно (ог-
ледално) в съзнанието (съзнанията) на участниците, в текста лексиката снема 
многозначността си – в актуалната си употреба думата е вече еднозначна. Това 
дава основание на И. Мелчук (в известния модел смисъл–текст) по принцип 
да отрече многозначността. Може да се заключи, че тълкуването на разликата 
между смисъл и значение вече изглежда общоприето в съвременната линг-
вистика: Е. Пернишка дава красноречив пример със светлините на светофара и 
определя смисъла като обвързан с прагматическия компонент в семантичната 
структура на думата (Пернишка 2008: 151).

Обратно – граматическата многозначност се създава именно в текстови-
те употреби, тъй като честите морфеми (спаниоморфемите по Янакиев 1977) 
дори и в синтагмата остават многозначни. Например едно окончание „s“ 
в английски има много граматически значения, но в комбинация с дадена 
лек сикална основа вече има един смисъл. В началото на своите теоретични 
занимания генеративистите правят всичко възможно да отделят лексикал-
ната семантика, проблемите на номинацията, дейктичните и денотативните 
процеси и особено неизравнените езикови компетентности на участниците 
в комуникацията. Те обаче се придържат строго към логическия механизъм 
за двата полюса на езика, който свеждат до синтаксис и семантика (основно 
граматическа).

Тъкмо в срещането на тези две системи от различен порядък – едини-
ци спрямо правила – се осъществяват комбинацията и селекцията (по Якоб-
сон 1963), т.е. творческият акт на говоренето. Що се отнася до творческата 
дейност на лексикално равнище, лингвистичната наука далеч не е изградила 
стройна теория въпреки хилядите томове, изписани по темата. Това са ока-
зионализмите на „мислещото дете“, преназоваванията и преосмислянията; 
прословутите метафори, непрекъснатите игри с референцията. Универсални-
те механизми на лексикалното творчество са любима тема на психолингви-
стите, но за „чистите лексиколози“ не по-малко важна тема е емпиричното 
проучване на семантичните отношения в рамките на вече създадените от по-
коленията дълговечни таксономии на познанието, където сегментацията на 
света е изоморфна с лингвистичната сегментация. При това при спазването на 
пропорциите и на гледните точки за сегментацията на света човек никога не 
забравя себе си. Този принцип, известен като лингвистичен антропоцентри-
зъм или егоцентризъм, е коментиран у Дж. Лайънс (Лайънс 1982). М. Пенчева 
разви и преразгледа редица когнитивни идеи в тази насока (Пенчева 2001). 
В рускоезичната лингвистика за антропоцентричния принцип е писал Ю. С. 
Степанов, анализирайки Бенвенист: „Езикът е създаден по мярата на човека и 
този мащаб е запечатан в самата организация на езика; в съответствие с него 
езикът следва да се изучава. Затова в своето главно направление лингвисти-
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ката винаги ще бъде наука за езика в човека и за човека в езика“ (Степанов 
2002: 15)4.

Изоморфизмът между физическите структури и езиковите явления на-
вежда на мисълта, че значението в езика е динамично, както е динамична и 
човешката мисъл. Мисловната дейност или трупа значения върху една форма 
(явление, познато като катахреза или метонимия), или разпръсва едно значе-
ние върху различни форми (явление, наричано метафора). Двата полюса – на 
селекция и комбинация, – дори да запазват своето равновесие, винаги са под 
напрежение поради аналогичните образи и възможности или на референция 
(отношение на знакови и извънзнакови структури), или на кореференция (отно-
шение между знакови и други знакови структури в текстовете)5. 

Може да се обобщи, че езиковите значения са въпрос на баланс между 
полюси, т.е. на хиперсемантични отношения, които най-често са биполярни, 
т.е. противоположни: разхвърлянето на едно значение върху множество фор-
ми води до синонимика и образуване на синоними (метафорични по своята 
природа), а наслагването на много значения върху една и съща форма води до 
омонимика и образуването на омоними или на многозначни думи (с метони-
мичен характер).

При представянето на тези два полюса като статични естествено се опи-
раме на синтагмата и на парадигмата на Ф. дьо Сосюр. Вертикалната и хори-
зонталната структура са залегнали в логическата постройка на базата данни 
„Синонимите в българския език“ на Института за български език „Проф. Л. 
Андрейчин“6. Вертикалните редове там представят многозначността, докато 
синонимните редове са представени по хоризонтала. Тази хоризонтала лесно 
може да се превърне в дискурс, защото известно е, че ораторите обичат да 
наслагват синоними, с което да демонстрират красноречието си. Тук по-важен 
обаче е принципът на генерирането на лексикалните елементи в изказването. 
Обратно на Якобсоновите полюси – селекцията се справя с многозначността, 
а комбинацията се осъществява при избора на точния синоним за съответния 
свързан текст (Ангелов 2015: 162). 

 Ив. Леков използва термина синонимика при обясняването на частичните, 
но много насочващи анализи на славянската междуезикова синонимия (Леков 
1955: 10, бел. 1). Същият термин е широко използван и от Е. Пернишка в нейния 
анализ на синонимното богатство в речника на Н. Геров, както и в предговора 
на нейния синонимен речник (Пернишка 1996, 2003, 2006). Според Леков си-
нонимиката е такъв тип вариантност – „отклонение от лексикалния прототип“, 
– която се проявява най-вече по експресивни или афективни подбуди при нега-
тивно отношение към дадено явление или предмет. Като се позовава на Рудни 
и Скорупка, авторът посочва разликите при названията за лош, но обратно – 

4 Преводът мой – А. А.
5 Тук не се включват разнородните интерпретации на значенията в социален план, 

както и преходите от абстрактно (граматически нарицателно, но лексикално символно) 
към конкретно (граматически символно, но лексикално нарицателно) значение, т.е. дру-
гото хиперсемантично биполярно отношение, обозначено у Йелмслев (1962) като valeur-
signification.

6 Вж. <http://infolex.ibl.bas.bg/synomthes/home.seam>.
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наличието на единство за думата добър. Според Леков синонимни варианти се 
развиват поради подобни евфемистични подбуди и при чувствителност спрямо 
някои действия и понятия – напр. за умрял – починал, предал Богу дух, или 
за глагола закопавам – погребвам, похоронить (рус.). Следователно трудните 
за назоваване случаи или пък, направо казано, табуираните понятия изискват 
повече синоними (рогатия, врага, лукавия). Изводът на Леков почива върху 
съпоставителни славистични изследвания. Е. Пернишка пък посочва как в сино-
нимните редове доминантите могат да разменят местата си във връзка с исто-
рическото развитие на езика. Така например в речника на Н. Геров за доминан-
та на 55-те синонима за охлюв е възприета думата лигавец (Пернишка 1996).

В тази статия се застъпва гледището, че синонимиката надхвърля рамките 
на отделния език и е предимно междуезиково явление, въпрос на контактоло-
гия. В съпоставителен и исторически план синонимите са обратни на когнатите 
и могат да се свържат с познатия за историческите и структурните лингвисти 
езиков суплетивизъм. Според А. Мейе „Разликите в славянските диалекти са 
резултат от това, че един и същ славянски корен влиза в състава на различни 
форми или че една и съща славянска дума се използва по различен начин; няма 
никаква връзка между руската дума вопрос и чешката otázka (въпрос), но гла-
голите просити и т>гн©ти са еднакво общославянски и са еднакво присъстващи 
и в руски, и в чешки“ (Мейе 1934: 492)7. Примерът на Мейе може да бъде раз-
ширен: думите вопрос (рус.) и въпрос (бълг.) са част от голямо гнездо на сродни 
думи, свързани с глагола прося – просене, просба, простак, прост, простота, 
простосмъртен и пр. Семантичните връзки между сродните думи понякога 
съвсем избледняват и само етимологичният анализ може да ги разкрие. Семан-
тичната връзка между въпрос и питане е ясна – те се отнасят към един и същ 
концепт (понятие) и в български те са пълни синоними, въпреки че питане е 
част от друго словообразувателно гнездо – питане, опит, възпитание, питие 
и пр., т.е. все производни от старобългарския глагол пити. В сърбохърватски 
глаголът за задоволяване на любознателността е прашам и от там прашанье – 
думата за въпрос. Очевидно прашанье и вопрос са типични когнати – въпреки 
че корените им са трудно разпознаваеми. Примерът е типичен и илюстрира 
добре термина когнати – фонетично променени, но генетично свързани думи, 
разпространени между по-близки или по-далечнородствени езици – глаголите 
прашам и прося също са когнати. Фактът, че глаголите прашам (прося) и питам 
под производната дума питане могат да се пресекат, показва, че по принцип 
когнатите могат да имат семантична пресечна точка с някоя от сродните думи 
в дадено семантично гнездо на друг език (иначе прося и питам, погледнато 
само в български, не се пресичат). 

Очевидно такъв е механизмът на междуезиковата синонимия – в резултат 
се произвеждат неочаквани, но все пак разпознаваеми и семантически про-
зрачни думи в друг родствен език. А ако езикът не е родствен, синонимите си 
остават, но следва да се научат, иначе са неразпознаваеми (напр. мотор и дви-

7 Както сам отбелязва авторът, той не се интересува от тази страна на речниковия 
състав на общославянския език. Въпреки това в този дял на класическия му труд повечето 
примери описват тъкмо такива различия.
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гател в български). Това е общ принцип на контрастивната лексикология, за-
белязван многократно при изследването на руско-българската междуезикова 
синонимия и омонимия (Бозова и др. 1995).

Да вземем друг пример – названието за лука е свързано с лъч, лък в даде-
ни езици, но в чешки и полски названието е свързано с ципата – celuba, cibule 
(с метатеза). Денотатът е един и същ, но корените на тези думи не са когнати 
– нямат нищо общо, връзката е само семантична и все пак поради образни съ-
ответствия и поради знаенето и на двата корена езиковите носители и от двете 
страни на относителната езикова граница биха могли да се ориентират в значе-
нията, още повече ако са подпомогнати от контекста и ситуацията.

Твърде интересни са явленията, които се наблюдават при диалектните 
континууми на славянските езици. В даден език кодификацията и стилизацията 
извеждат на преден план някои маргинални синоними за друг език – например 
глаголите от югозападните български диалекти и македонския езиков стандарт 
на българския език барам (‘търся’) и клечим (‘чакам’) или сърбохърватското 
съществително зрак (‘въздух’) звучат смехотворно в романтичен сюжет на бъл-
гарски. Следователно синонимите са стилистично ограничени и маркирани – те 
имат вътрешни ограничения и различия по функция.

Тъкмо разместванията в тематичните области и хипо-хиперонимичните 
отношения в лексикона предизвикват още синонимика в славянските езици: 
гръб–леча, вежди–брви, гърди–пиерси, коса–власи, лице–твар–облице, уста–
писок–губа, устни–варги–рти (Леков 1955: 54). Заемането на думи от близки 
езици обогатява много синонимиката на даден език, при това без да накърнява 
особено неговата самобитност. Познаването на синонимиката именно прави 
възможна семантичната прозрачност и взаимното разбиране между родстве-
ните езици и диалектни континууми посредством следния механизъм: за по-
нятието лук например при среща на думата цибула в текст или при разговор тя 
ще изглежда непозната, но тъй като думата ципа е позната, езиковият носител 
с известна помощ от контекста я декодира.

 Разликите между синонимните редове в сродни езици са свидетелство за 
дивергенция в културите и за претърпени чужди влияния. И обратно, съвпада-
нето между синонимните богатства в два езика показва плътна близост между 
езиците вероятно в резултат на множество книжовни контакти и принадлеж-
ност към една и съща културна традиция. Така например понятието покорност 
има почти еднакви синонимни редове в български и в руски – послушание, 
кротост, смирение, безропотност, подчинение, непрекословие. Само два от 
посочените синоними, изнесени в речника на Александрова (1989), не са при-
емливи за българите – безответность и повинование.

Не е така обаче със синонимните редове на прилагателното млад – рус. 
юный, непривышийся, желторотый, зеленый, безусый, сопливый, пусто-
бродый (Александрова 1989). Срещу тези синоними в български имаме не-
връстен, непълнолетен, юноша, новак, нов, неумел, неопитен, незрял, не-
дорасъл, вчерашен, наивен (Нанов 1968). На практика само синонимът зелен 
съвпада. Независимо от взаимната прозрачност (inteligibility), взаимна, защо-
то значенията и в рамките на единия, и на другия синонимен ред се разпоз-
нават от носителите и на двата езика, те не биха се употребили в аналогичен 
контекст.
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На хибридно (междуезиково) равнище понякога има синонимия, която не 
може да се сподели и поради граматически причини – например съществител-
ното младеж на български има две значения: 1) млад човек и 2) събирателно 
за млади хора. На руски молодеж е плуралия тантум и съвпада с второто значе-
ние, т.е. с другото българско понятие. Следователно тук възниква въпрос, който 
може да бъде отнесен и към темата за междуезиковата полисемия.

 В заключение се налага изводът, че в логически план синонимията е явле-
ние, обратно на полисемията и омонимията, точно както е показано в цитира-
ния вече дигитален лексикон – базата данни (Infolex) на Института за българ-
ски език „Проф. Л. Андрейчин“. Дали синонимията и многозначността са два 
полюса в лексикалните структури на езика, проличава ясно в моделирането на 
двете подсистеми – по вертикалата (многото значения на една форма) и по хо-
ризонталата (много варианти във формалния израз на едно и също или близко 
значение). 

Ако два синонима се впишат в триъгълника на Фреге, се показват ясно от-
ношенията между обект, знак и понятие. Всъщност налице са две (а биха могли 
да се впишат и повече) думи, изобразени с паралелни триъгълници и общ връх 
на мястото на денотата (фиг. 1). На фигурата се вижда още, че на равнището 
на понятията има почти пълно съвпадение, знаците са различни, но обектът и 
референцията са едни и същи.

Разликата с подобен модел на полисемията и омонимията се заключава в 
следното: отново са налице две или повече думи, изобразени с паралелни три-
ъгълници, но общият връх сега е на мястото на десигната (фиг. 2). На равнището 
на понятията има почти пълно съвпадение (и тук е разликата между омонимия 
и полисемия), знаците съвпадат, но обектите и референцията никак не са едни 
и същи.

В процеса на комуникация ролите на омонимните и синонимните вериги 
дори си сменят местата – тъй като отправителят на дадено съобщение се справя 
със (избира между) средствата на синонимията, а получателят се справя със сми-
съла, като декодира съобщението (дезамбигуира омонимите) поради налична-
та омонимия или полисемия в него (Ангелов 1989; Милър и Фелбаум 1992).

Фиг. 1. Модел на синонимията

 понятие 1 

обект знак 1 

понятие 2 

знак 2 
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В своя тезаурус за английския език (WordNet) Дж. Милър и Кр. Фелбаум го-
ворят за синонимни гнезда, набори или пръстени (synset), които в базата данни 
(Infolex) на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ се представят 
като хоризонтални редове. Синонимният набор има доминантен прототип 
(доминанта по Пернишка), но тъкмо тези конотации и доминанти варират при 
различните, макар и сродни, култури. Промените в синонимиката се разкриват 
по интересен начин и в рамките на хипо-хиперонимичните отношения, които 
съществено се разместват, когато се заемат думи от чужд език или се изковават 
нови думи.

Въз основа на съпоставителните анализи се налага и друг извод: не мо-
жем да разглеждаме синонимиката само в рамките на даден език, защото ще 
стигнем до извода, че синонимите възникват или въз основа на лично твор-
чество, или, и при това много повече, въз основа на диалектните контакти 
и на контактите между диалектите, социолектите и книжовния език, което 
е вярно, но е само част от процесите на словен, семантичен и познавателен 
обмен. Най-много синонимика се образува при междукултурните контакти и 
при заемките, още повече че различните синоними се отнасят и към профе-
сионалната лексика и желанието за интернационализация на терминология-
та. Така в славянските езици паралелно с изначално славянските названия са 
навлезли латинизми и гръцки думи в редица области на техниката, медици-
ната, науките.

В известен смисъл може да се твърди, че езиците по принцип са сино-
нимни и преводът на даден текст на различни езици всъщност създава сино-
нимни текстове (Ликоманова 2007). Неслучайно обстойният съпоставителен 
компендиум на когнатите, създаден през 50-те години в САЩ от Карл Бък, 
се нарича „Речник на селектирани синоними в принципните индоевропей-
ски езици“ (Бък 1949). Големият модерен тълковен речник на руския език, 

 

понятие 2 

обект 2 

понятие 1 

знак 

обект 1 

Фиг. 2. Модел на полисемията и омонимията
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създаден под ръководството на Апресян и издаден в Грац, Австрия, също 
е наречен синонимен8. Въобще синонимията обхваща в най-голяма степен 
словните богатства и нейното изследване неизбежно надхвърля рамките на 
един отделен език.
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Живка Колева-Златева
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛНОСТТА
КАТО ИЗТОЧНИК НА ОМОНИМИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Във връзка с омонимията в лингвистиката има принципно съгласие относ-
но редица въпроси. Тя е призната за езикова универсалия, по думите на Ст. Ул-
ман – „статистическа универсалия с висока степен на вероятност“ (Улман 1970: 
270), и едновременно с това за несистемно явление, на което противодейст-
ва самият език, противодействие, експресивно наричано „омонимофобия“ 
(Херартс 1997: 130). Утвърди се и разбирането за двата пътя на възникване на 
омонимите – чрез формална к о н в е р г е н ц и я, формално съвпадане на ге-
нетично несвързани лексикални единици („етимологична“, „същинска“ омони-
мия), и чрез семантична д и в е р г е н ц и я, разцепване на лексикални единици 
(„семантична“, „лъжлива“ омонимия) (Аникин 1986: 27–28). Към първия тип са 
отнасяни случаите на съвпадане на различни лексикални единици в резултат 
на з а и м с т в а н е  (съвпадане между заимствани думи, между заимствана и 
домашна дума, между книжовна и диалектна дума, между думи от различни 
диалекти) в резултат на исторически ф о н е т и ч н и  п р о м е н и  или в резул-
тат на с л о в о о б р а з у в а т е л н и  п р о ц е с и. Към втория тип са отнасяни 
случаите на р а з п а д а н е  н а  м н о г о з н а ч н о с т т а  н а  д у м а т а, свър-
зани с разкъсване на връзката между отделни значения. Такива източници на 
лексикалната омонимия са сочени и за българския език (Бояджиев 2007: 116–
118; Вътов 1995: 257–258; Русинов, Георгиев 1996: 149–152; Пернишка 2013: 
576–578 и др.). Извън вниманието на изследователите на българския, а и на 
други езици, остава звукоизобразителността като източник на омонимия. Срв. с 
отбелязаното в „Лингвистичния енциклопедичен речник“, че „източник на омо-
нимия в даден език може да бъде звукоподражателният произход на единия 
от омонимите“ (Шмельов 1990: 345), което е само докосване до въпроса за 
ролята на звукоизобразителността в създаването на омоними. Основна причи-
на за игнорирането на звукоизобразителността като източник на омонимия е 
подценяването на нейното място в езика поради догматичното отношение към 
постулата на Ф. дьо Сосюр за арбитрарността на езиковия знак. 

Целта на настоящата статия е да представи теоретична обосновка на въз-
можността за звукоизобразителен генезис на лексикалните омоними и да по-
каже, че и в българския език такъв тип омоними съществуват. 

Лексиката със звукоизобразителен произход – 
същност и критерии за разпознаване

Звукоизобразителността съществува в две разновидности – звукоподража-
ние, при което звуковата форма на думата иконично се свързва със „звуково“ 
значение, и звукосимволизъм (или образоподражание), при който звуковата 
форма се свързва с „незвуково“ значение от зрително, тактилно, обонятелно, 
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вкусово или емоционално естество. Новообразуваните звукоизобразителни 
думи освен с референциалната си специфика се отличават още с функционал-
ни, прагматични, морфологични, формални, семантични и структурни особено-
сти. Този тип думи се характеризират с емотивност и експресивност, образност, 
конкретност на семантиката (отсъствие на хипоними), семантична дифузност, 
фонетична аномалност, проявявана чрез нетипична фонемна дистрибуция, из-
ползване на специфични фонеми (често заимствани), относително формално 
еднообразие, фонетична хипервариативност, морфологична аномалност, об-
разуване чрез редупликация, използване в устните регистри на езика, споде-
ляне с жестовете на обща паралингвистична категория (по-подробно тези при-
знаци са разгледани във: Воронин 1982: 87–90; Колева-Златева 2008: 54–76; 
Колева-Златева 2009: 45–69).

В план на диахрония звукоизобразителността се подлага на закономерно 
„замаскиране“ и много от тези признаци се загубват, а звукоизобразителните 
наименования се превръщат в обикновени конвенционални думи, придоби-
вайки техните функционални, формални, структурни и семантични свойства. 
Това с особена сила засяга звукосимволичната лексика, при която примарната 
връзка между форма и значение по принцип по-трудно се осъзнава от носите-
лите на езика. От всички признаци на звукосимволичните думи най-устойчива 
и следователно най-надеждна за тяхното разпознаване се оказва редупликаци-
ята, тъй като най-трудно се подлага на „замаскиране“. Така, ако в дадена дума е 
налице редупликация и няма възможност тя да получи морфологична трактов-
ка, нейната функция може да бъде словообразувателна, а думата – фонетич-
но мотивирана. Ако се наблюдават паралелни случаи на изразяване на едно и 
също значение (или на значения, изводими от едно и също изходно значение) 
от форми, съдържащи редуплицирани звукови комплекси, този факт може да 
свидетелства за пряката връзка между форма и значение, т.е. за фонетична мо-
тивираност. Такива допълнителни факти като формална вариативност, разно-
образие на значенията, изразявани от една и съща форма или от близки форми 
с редупликация, подкрепят хипотезата за звукоизобразителен произход. И ако 
в даден случай няма основание за предполагане на звукоподражателна моти-
вираност, то може да се мисли за звукосимволична (образоподражателна) мо-
тивираност.

Звукоизобразителност и омонимия

Звукоизобразителните думи са иконични знаци, чиято иконичност не пред-
полага висока степен на сходство между означаващо и означаемо. Обяснение 
на този факт може да се търси в ограничените фонологични средства на езика, 
който преди всичко е система от конвенционални знакове със системно обу-
словена значимост на фонемите, а не пряка. Ограничени са и комбинаторните 
възможности на фонемите и структурните типове на звукоизобразителните на-
именования, често образувани чрез пълна или непълна редупликация. Затова 
се стига и до обозначаване на различен тип образи – звукови и незвукови – с 
една и съща звукова форма. Изследователите на звукоизобразителната лекси-
ка в различни езици неведнъж са отбелязвали формалното сходство и дори 
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съв падане между звукоподражателни и звукосимволични думи (Поливанов 
1968: 304; Москов 1969: 435; Колева-Златева 2008: 259–261). 

Относно символиката на звуковете е установено, че тя не показва един-
ственост на възможностите за иконична връзка с едни или други образи. На-
пример относно символизиращата функция на високочестотните предни глас-
ни (i, e) е отбелязвано свързването с представата за нещо малко (Охала 1994: 
340–341), а и за нещо ярко (Во 1993: 74); на нискочестотните задни гласни (a, 
o, u) – с представата за нещо голямо (Охала 1994: 340–341), а и за нещо тъмно 
(Во 1993: 74); на лабиалните задни гласни (o, u) – също с представата за нещо 
заоблено, топчесто, изпъкнало (Воронин 1982: 98–102) и др. 

Също и иконичността на редупликацията, която е свойствена на звукоизоб-
разителните думи, не е еднозначна. В когнитивната лингвистика е направено 
обобщението, че редуплицираните звукови комплекси иконично се свързват 
с образите на б е б е т о  (защото редупликацията е характерна за речта на бе-
бетата и на възрастните, адресирана към тях), п о в т о р е н и е т о  и  м н о -
ж е с т в е н о с т т а  (защото „повече от един“ може метонимично да замести 
множествеността), от които чрез семантично развитие по правилата на ради-
алната категория, чрез когнитивната операция инференция, се създават други 
значения, например: ‘бебе’ > ‘нещо малко’; ‘бебе’ > ‘любимо същество’; ‘мно-
жественост’ > ‘нещо разпростряно’ (защото резултат на разпростирането е на-
личието на много обекти на много места) > ‘нещо голямо’ (разпростряното е го-
лямо); ‘множественост’ > ‘нещо разпростряно’ > ‘нещо нееднородно’ (липсата 
на еднообразие в състоянието на обектите метафорично се свързва с липсата 
на еднообразие в тяхната локализация, резултат от разпростирането) > ‘нещо 
криво’ (кривото е нееднородно) и т.н. (фиг. 1) (Реджир 1998: 888)1. 

Фиг. 1

1 Моделът на Т. Реджир за обясняване на семантиката на славянска звукосимволична 
лексика е приложен в Колева-Златева 2008: 245–254; Колева-Златева 2009: 248–258. Са-
мият модел по думите на Т. Реджир допуска развитие.
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Следователно нееднозначната връзка между звукова форма и значение 
може да бъде предпоставка за независим произход на различни звукоизобра-
зителни наименования с тъждествена форма, т.е. за възникване на „същински“ 
омоними. В дадения случай може да се говори за възникване на омоними, без 
да е налице фактът на заимстване в различните му варианти или на сближа-
ване в резултат на закономерен фонетичен развой. Затова тези омоними не 
биха могли да бъдат окачествени като омоними от конвергентен тип, защото 
тяхното формално съвпадане не се дължи на сближаване, а е резултат от неза-
висимо образуване на формално тъждествени иконични наименования. Този 
тип омоними могат да бъдат определени като и з н а ч а л н и  о м о н и м и. 
Разбира се, не трябва да се подценява и възможността за заимстване от един 
език или диалект в друг на формално тъждествени звукоизобразителни думи, 
възникнали независимо.

Имайки предвид и първоначалната дифузност на семантиката на звуко-
символичното наименование и свойствените му по думите на В. И. Абаев „се-
мантични чудатости“ (Абаев 1986: 20), ще отбележим също, че в еволюцията 
на този тип лексика в по-голяма степен, отколкото при обикновените думи, е 
възможна о м о н и м и я т а  о т  д и в е р г е н т е н  т и п.

Омоними сред българската лексика
със звукоизобразителен произход

Нека да разгледаме примери за формално тъждествени звукоизобрази-
телни думи или корени, които поради отсъствието на осъзнавана семантична 
връзка между тях трябва да бъдат признати за омонимични. В някои случаи 
е налице съвпадане между звукоподражателни и звукосимволични думи или 
корени, а в други – между звукосимволични. Звукоподражателният произход 
на думите със „звукови“ значения е лесно разпознаваем. А предположенията 
за звукосимволичен произход се основават на видяна в думите редупликация 
и на формално-семантичен паралелизъм с други думи. Водещо е разбирането, 
че ако думи с тъждествени значения (или със значения, изводими от едни и 
същи изходни значения) съдържат редуплицирани звукови комплекси, т.е. на-
лице е и формално сходство между тях, този факт свидетелства за пряка връзка 
между форма и значение. Доказателство е и формалната вариативност на наз-
ванията – например редуване на форми с пълна и непълна редупликация, с ва-
риативност при съгласните по звучност/беззвучност, твърдост/мекост и др. (вж. 
по-подробно Колева-Златева 2011: 86–94). Привежданите примери на думи, за 
които се предполага звукосимволичен произход, не са разглеждани като таки-
ва в БЕР, както и в много други етимологични речници, които като цяло не до-
пускат възможността за звукосимволизъм независимо от факта, че той е дока-
зан феномен в съвременната лингвистика. Не е виждана в тях и редупликация.

Трябва да признаем, че някои от цитираните случаи представляват меж-
дусистемна омонимия, тъй като съвпадащите форми са от различни говори на 
българския език. Въпреки това те илюстрират пътищата на възникване на омо-
нимия при звукоизобразителните думи. И тъй като са от говори на един и същ 
език, а често и от съседни говори, не е невъзможно попадането им и в една и 
съща система, в това число и в един и същ идиолект.
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Омонимични отношения между думи
със звукоподражателен и звукосимволичен произход

За формално съвпадане между различни звукоподражателни и звукосим-
волични думи в българския език може да се мисли в случаи като следните: 

бълг. диал. гъ̀-гр-я2 ‘говоря’ (Габаре, Белослатинско), 
бълг. диал. гъ̀-гр-я ‘къдря’ (Разград) (цит. по БЕР, I: 298, 299)

В БЕР дадените названия са представени като омонимични. Звукоподра-
жателният произход на гъ̀-гр-я ‘говоря’ е очевиден. Доказателство за звукосим-
воличния произход на гъ̀-гр-я ‘къдря’ може да се търси в следния формално-се-
мантичен паралелизъм: сръб., хърв. gr-gur-ov ‘къдрав (за коса)’ (цит. по Skok, I: 
616), бълг. диал. ку-кур-àв ‘къдрав’ (цит. по БЕР, III: 106), словен. ko-kor-a ‘кичур, 
къдрица’ (Pleteršnik, I: 420), бълг. диал. къ̀-кр-я ‘къдря’ (цит. по БЕР, III: 187), 
стчеш. ku-čer-a ‘къдрав човек’ (Gebauer, II: 171), рус. кур-ч-авый ‘къдрав’ – фор-
ми с пълна и непълна редупликация (по моделите CVR–CVR / CV–CVR / CVR–C) 
и вариативност на консонантите по звучност/беззвучност. Този паралелизъм 
може да бъде разширен с такива названия на криви предмети и кривене като: 
бълг. диал. къ̀р-кол-ица ‘лъкатушна линия, зигзаг’ (цит. по БЕР, III: 206), бълг. ку-
кал-ùца ‘кривул, кривене ту насам, ту натам’ (Геров, II: 428), чàн-ч-им се ‘кривя 
се’ (Вакарелска-Чобанска 2005: 379), горлуж. ko-kul-a ‘завой, криволица; кука’ 
(Pfuhl: 266), лит. gùn-g-a, gùn-gar-a, gun-gur-ỹs ‘кривина’ (LKŽ) и др. За значени-
ето на корена на думата гъ̀-гр-я ‘къдря’ като звукосимволична знакова едини-
ца е възможен следният семантичен развой: ‘множественост’ (образ, с който 
редуплицираната форма се свързва иконично) > ‘нещо разпростряно’  > ‘нещо 
нееднородно’ > ‘нещо криво’ > ‘къдрав’. 

бълг. гъ-гр-èц ‘бърборко’, 
бълг. гъ-гр-èц ‘насекомо Bruchus pisi, което яде боб, леща, жито’ (Геров, I: 265)

В Речника на Н. Геров значенията на названията са представени като зна-
чения на многозначна лексема, в РБЕ – като значения на омонимични лексеми 
(РБЕ, III: 471). Няма основание да се търси връзка между значенията ‘бърборко’ 
и ‘насекомо Bruchus pisi’, тъй като става дума за „безгласно“ насекомо. Дока-
зателство за звукосимволичния произход на названието на насекомото може 
да се търси във формално-семантичния паралелизъм на названията на „без-
гласни“ насекоми, червейчета, съдържащи редуплицирани звукови комплекси: 
укр. диал. ґер-ґел-ùця ‘житна гъгрица, Calandra granaria’ (цит. по ЕСУМ, I: 498), 
бълг. гъ̀-гл-як ‘насекомо Oniscus asellus, което живее във влажни места и за-
гнили дървета, мокрица’, гъ-гл-ùще, гъ-гл-ò за дребни гъмжащи твари (Геров, 
I: 265), бълг. диал. кръ̀-кл-ица ‘въгрица, гъгрица, буболечка, Bruchos pisi (коя-
то яде боб, леща, жито)’, къ̀р-кл-ица таен зидарски говор ‘въшка’, къ̀р-к-а таен 
зидарски говор ‘въшка’ (цит. по БЕР, III: 44, 202, 205), бълг. пъ̀-пл-еж, пъ̀-пл-еч 
‘голямо количество дребни животинки’ (Геров, IV: 406), рус. диал. мар-мóр-ки 
‘едва забележими с просто око насекоми, живеещи в стояща вода’ (СРНГ, XVII: 

2 В този и в следващите примери видените редуплицирани звукови комплекси са 
отделени с къси тирета.
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375), бълг. диал. мър-мор-èц ‘насекомо Gyrinus natator’ (цит. по БЕР, IV: 416), 
млà-мол-ец ‘насекомо, дълго 1,5 см, с вилообразна опашка, с бял възсив цвят, 
което се въди в брашното’ (цит. по БЕР, IV: 160), рус. диал. хó-холь ‘червейчета, 
които се завъждат в брашното’ (цит. по ЭССЯ, VIII: 55), лат. cur-cul-io ‘насекомо, 
което живее по зърнените растения’ (Lewis, Short) и др. Някои от посочените 
названия могат да бъдат разглеждани като формални варианти на гъ-гр-èц ‘на-
секомо Bruchus pisi’. Възможности на семантичния развой на корена на назва-
нието: ‘бебе’ (образ, с който редуплицираната форма се свързва иконично) > 
‘нещо малко’ > ‘буболечка’ или ‘множественост’ (образ, с който редуплицира-
ната форма се свързва иконично) > ‘нещо разпростряно’ > ‘загуба на контрол’ 
(разпростирането води до загуба на контрол) > ‘нещо хаотично’ (загубата на 
контрол води до безпорядък) > ‘буболечки, извършващи хаотични движения’.

бълг. диал. ке-кèр-я ‘говоря, бърборя с висок и креслив глас’,
бълг. диал. ке-кèр-я ‘кокоря, блещя, пуля (очи)’ (РБЕ, VII: 347)

В РБЕ значенията на звуковата форма са представени като значения на 
многозначна лексема. Поради липсата на семантична връзка между тях, а също 
и поради независимия им произход, който може да бъде доказан, названията 
би трябвало да бъдат разглеждани като омонимични. Първото е звукоподра-
жателно, а второто – звукосимволично, чието значение може да бъде получе-
но по следния начин: ‘множественост’ (образ, с който редуплицираната форма 
се свързва иконично) > ‘разпростиране’ > ‘увеличаване на обема’ > ‘кокорене, 
блещене’. Доказателство за звукосимволичния произход на ке-кèр-я ‘кокоря, 
блещя, пуля (очи)’ може да се търси в следния формално-семантичен паралели-
зъм, съдържащ думи, които могат да бъдат разглеждани като формални вари-
анти, и такива, които представляват типологически паралели: бълг. ко-кòр-я се 
‘гледам вторачено, втренчено, като широко разтварям очите си’ (РБЕ, VII: 602), 
ко-кил-àт ‘с изпъкнали, опулени очи’, ко-кùл-я се ‘правя се кокилат, пуля се’ 
(Геров, VI: 169), бълг. диал. ко-кòл-а се ‘отварям широко очи, пуля се, облещвам 
се’ (цит. по БЕР, II: 536), сръб., хърв. ко-кòл-ити ‘блещя се’ (РСА, IX: 748), бълг. 
диал. клè-ч-а се ‘гледам внимателно, с широко отворени очи; втренчвам се’ 
(цит. по БЕР, II: 443–444), бу-бỳл-им се ‘кокоря се’ (Вакарелска-Чобанска 2005: 
45), англ. to go-ggl-e ‘пуля се, гледам с широко отворени очи’ и др. 

Омонимични отношения
между думи със звукосимволичен произход

За омонимия изцяло със звукосимволичен генезис може да се мисли в слу-
чаи като следните: 

бълг. диал. га-гàл-ка ‘ориз или накълцано месо, увито в зелев лист, сарма’,
бълг. диал. га-гàл-ка ‘бели пъпчици в устата на малки деца’ (Геров, I: 206),
бълг. диал. га-гàл-ка ‘нечистотии под опашката на овцата, подобни на топки’, 

бълг. диал. га-гàль-кя ‘наделебено на нишка’ (Банско, цит. по БЕР, I: 222) – фор-
ма на думата с характерни за говора меки л и к в тези позиции.

В Речника на Н. Геров цитираните значения са представени като значения 
на многозначна лексема. И БЕР отнася последните три названия към едно и 
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също етимологично гнездо, но не обяснява техния произход. Като се има пред-
вид неосъзнаването на връзката между значенията, названията би трябвало 
да се разглеждат като омонимични. Общото между тях е, че назовават малки 
топчести предмети. Към звукосимволичен произход на думите насочва фор-
мално-семантичният паралелизъм с такива названия на малки топчета като 
рус. диал. га-гáр-ышки ‘малки топчета’ (СРНГ, VI: 89), бълг. диал. кар-кал-èга 
‘шишарка’ (цит. по БЕР, II: 248), пỳ-пол-ец ‘валчесто тяло’ (Геров, IV: 398), сръб., 
хърв. bu-bùļ-ica ‘възел в прежда’ (RJA, I: 702), чеш. bam-bul-e ‘нещо кръгло’ (цит. 
по Machek 1968: 44), лит. диал. bur̃-bul-as ‘топче’, bam-bòl-ikas, gù-gul-as, kar-kól-
as също (LKŽ) и др. Значението ‘малък топчест предмет’ може да бъде изходно 
за цитираните по-горе омонимични названия. В такъв случай тяхната омони-
мия е от дивергентен тип. Възможен семантичен развой за значението ‘малък 
топчест предмет’: ‘бебе’ (образ, с който редуплицираната форма се свързва 
иконично) > ‘нещо малко, овално (бебетата са малки, овални)’. 

Аналогичен е случаят с бълг. диал. кар-кал-я̀шка, кар-кал-àшка ‘овче или 
козе изпражнение, кар-кал-я̀шка ‘топче от хляб’, кар-кал-àшка ‘маслина’, чи-
ито значения също са изводими от значението ’малък топчест предмет’ (цит. 
по БЕР, II: 247–248, където за названията е потърсена мотивираност от незас-
видетелстван звукоподражателен глагол *къркам ‘(за изхождащо се животно) 
издавам особен шум’, неубедителна хипотеза, свързана и със семантични труд-
ности).

бълг. диал га-гỳл’-ка ‘издигнато място в градина, нива, ливада’,
бълг. диал га-гỳл’-ка ‘бучка необъркано тесто, топче’ (Стойчев 1970: 162)

Названията са от говора на Ракитово и в речника на Т. Стойчев са предста-
вени като значения на една лексема. Поради отдалечеността на значенията на 
названията едно от друго има основание те да бъдат определени като омо-
нимични. И за двете названия са възможни звукосимволичен произход и се-
мантично развитие през свързващо звено ‘малък топчест предмет’, както е при 
цитираните по-горе названия (изпъкналостта понякога изглежда като топче), и 
в такъв случай е налице омонимия от дивергентен тип. Възможен е и друг про-
изход на названието на изпъкналостта, базиран на осмислянето ѝ като резултат 
от увеличаване на обема на предмет в даден участък. Образоподражателната 
представа за изпъкналостта може да бъде развита от представата за ‘увелича-
ване на обема’ < ‘разпростиране’ < ‘множественост’. Срв. с такива названия на 
изпъкналости, в които може да бъде видяна редупликация, като: сръб., хърв. bu-
bùļ-ica ‘купчина пръст; хълм’ (RJA, I: 702), бълг. пỳм-пал ‘могила от пясък в дере’ 
(Геров, IV: 397), бълг. диал. ку-кỳль ‘малка купчина във вид на конус’ (Стойчев 
1965: 194), чу-чул’-àн ‘издигнатина’ (Бояджиев 1971: 104), словен. kòł-k ‘изда-
тина на скала; връх на планина’ (Pleteršnik, I: 424), лит. gu-gur-ỹs ‘връх на хълм’, 
gaũ-gar-as ‘връх на хълм’, kaũ-kar-as ‘хълм; връх на хълм’ (LKŽ) и др. В говора на 
Ракитово е регистрирана и формата гар-гỳл-ка като название на издигнато мяс-
то в нива, градина, ливада от камъни или пръст (Стойчев 1970: 163). Този факт 
се обяснява със свойствената на звукоизобразителните названия формална ва-
риативност, в случая редуване на форми с пълна и непълна редупликация. Ако 
за разглежданите омонимични названия на изпъкналост и топчест предмет се 

5 За словото – нови търсения и подходи
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допусне семантичен развой от различни образи, те би следвало да бъдат опре-
делени като изначални омоними.

Аналогичен е случаят и с бълг. диал. ку-кỳль ‘малка купчина във вид на 
конус’ и ку-кỳль ‘пашкул’ (Стойчев 1965: 194) като названия съответно на изпък-
налост и малък топчест предмет. Те са от различни родопски говори и в речника 
на Т. Стойчев са представени като омоними.

бълг. пỳм-пал ‘въртяща се детска играчка’,
бълг. диал. пỳм-пал ‘дебело късо дърво’,

бълг. диал. пỳм-пал ‘недодялан, недосетлив човек, глупак’,
‘крайно мълчалив човек’, ‘дребен човек’ (цит. по БЕР, V: 852)

бълг. пỳм-пал ‘могила от пясък в дере’ (Геров, IV: 397)

Поради отдалечеността на значенията на названията едно от друго има 
основание те да бъдат определени като омонимични. И формата, и тяхната се-
мантика навеждат на мисълта за звукосимволичен произход. Тъй като БЕР из-
цяло пренебрегва подобна възможност, не я е предвидил и за дадените назва-
ния, но се е позовал на хипотезата на Ст. Младенов за звукоподражателен про-
изход, макар че няма основание да се предполага развитие на дадените значе-
ния от „звуково“ значение. Срв. следните формално-семантични паралели: на 
названия на въртящи се обекти или въртеливи движения – бълг. диал. пър-пел-
èш ‘пумпалче с остър край за въртене’, пър-пел-èшкам се ‘(за деца) търкалям 
се, въргалям се (в пясък)’ (цит. по БЕР, VI: 99 – 100), фър-фъл-àк ‘пумпал в детска 
игра’ (Ковачев 1970: 47); за парчета от нещо – рус. диал. де-дю́л-я ‘голямо парче 
хляб’ (СРНГ, VII: 332), че-чýл-я ‘краешник (на хляб)’, тá-турь ‘парче дърво’ (цит. 
по Фасмер, IV: 356, 28); за иронични названия на човек – бълг. диал. кỳ-кур-а 
‘глупак, ахмак’ (Геров, II: 429), бъм-бàл ‘глупак’ (Ковачев 1970: 12), укр. диал. 
бéм-б-а, бéм-бул ‘глупак, тъпак’ (цит. по ЕСУМ, I: 166), рус. диал. гý-г-а ‘мъл-
чалив, неразговорлив човек’, ду-д-á ‘глупак’, дун-дул-ýк ‘глупак, будала’ (СРНГ, 
VII: 198; VIII: 246, 258). Типологически паралели на названия на изпъкналости 
(изпъкналост е и могилата от пясък в дере) вече бяха разгледани.

*  *  *
Приведените примери, които не са единствени, потвърждават формули-

раната хипотеза, че звукоизобразителността е мощен източник на омонимия. 
Самата природа на звукоизобразителността е такава, че закономерно поражда 
омонимия.

СЪКРАЩЕНИЯ

англ. – английски
бълг. – български
горлуж. – горнолужишки
диал. – диалектен
лат. – латински
лит. – литовски 
рус. – руски

словен. – словенски
сръб. – сръбски
стчеш. – старочешки 
укр. – украински
хърв. – хърватски
чеш. – чешки
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O CECHACH SEMANTYCZNYCH I SYNTAKTYCZNYCH
CZASOWNIKÓW KONKLUZYWNYCH I ICH ODZWIERCIEDLANIU W 

OPISACH LEKSYKOGRAFICZNYCH
(NA MATERIALE Z JĘZYKA BUŁGARSKIEGO I POLSKIEGO)1

1. Artykuł ten poświęcony jest analizie realizacji w strukturach powierzchnio-
wych (a więc na poziomie formalnym) cech semantycznych takich czasowników, jak 
np. pol. czasowniki wnioskować, wywnioskować, wnosić, dedukować, wydeduko-
wać, a także takim predykatorom analitycznym, jak wyciągać / wyciągnąć wniosek; 
bułg. заключавам, заключа, analityczne правя, направя извод. Te predykatory 
mentalne (a więc zarówno czasowniki, jak i wyrażenia werbo-nominalne) otwiera-
ją trzy pozycje argumentowe, w tym dwie pozycje dla argumentów propozycjonal-
nych oraz jedną pozycję denotującą osobę, która dokonuje operacji mentalnej. W 
klasie czasowników mentalnych podobna charakterystyka semantyczna obejmuje 
szerszy zbiór jednostek, jak np. pol. identyfikować, utożsamiać, utożsamić, koja-
rzyć, skojarzyć, porównywać, porównać, wiązać, powiązać, bułg. идентифицирам, 
отъждествявам, отъждествя, съпоставям, съпоставя, свързвам, свържа, 
сравнявам, сравня, itp., jednak pewne zjawiska związane z wyrażaniem wbudowa-
nych w strukturę semantyczną cech na poziomie tekstu są dla predykatorów konklu-
zywnych swoiste. 

Analizę cech semantycznych czasowników wnioskowania w oparciu o materiał 
z języka polskiego i macedońskiego zawiera artykuł E. Jędrzejko i K. M. Soleckiej (Ję-
drzejko, Solecka 1993). Podjęcie tego tematu motywowane jest z jednej strony tym, 
że nasuwa się potrzeba zwrócenia uwagi na pewne zjawiska związane z uwarunko-
waniami kontekstowymi zdań z czasownikami konkluzywnymi, z drugiej strony chę-
cią ukazania praktyki leksykograficznej w badanym zakresie. 

2. Cechy poziomu semantycznego 
2.1. E. Jędrzejko i K. M. Solecka odwołują się w swoim opracowaniu do charak-

terystyki procesu wnioskowania w logice. W procesie tym na podstawie przesłanki 
(uznanego za prawdziwe zdania/zdań) dochodzi się do wniosku (konkluzji), który jest 
nowym zdaniem lub stanowi wzmocnienie pewności innego zdania „w jakimś stop-
niu już uznanego” (Jędrzejko, Solecka 1993: 68, cyt. za Encyklopedią 1988: 217). Au-
torki analizują przejawianie się tych cech w tekstach, w tym na poziomie zdań z cza-
sownikami wnioskowania, przyjmując za podstawowe wartości semantyczne Base 
(przesłanka) oraz Res (wniosek). Warto też podkreślić, że w innych kompendiach 
uznaje się, że proces wnioskowania „przebiega zwykle według schematu: „ponieważ 

1 Artykuł ten powstał w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Właściwości 
składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w 
perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)“ przyznanego na lata 2014–2017 
przez Narodowe Centrum Nauki RP (nr grantu: 2013/11/B/HS2/03116).
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p, więc q“ (Encyklopedia 1976: 677), a więc wpisuje się w relację przyczynowo-skut-
kową. W prezentowanym tu opracowaniu przyjmuje się terminy stosowane w logice, 
a więc przesłankę (p) oraz wniosek (q), a strukturę predykatów wnioskowania (Pkon) 
odzwierciedla zapis uwzględniający pozycję dla argumentu przedmiotowego (x): 

Pkon (x, p, q). Trzeba podkreślić, że osobnej analizy wymaga problem, w jakim stop-
niu w pozycji p jest wyrażona eksplicytnie przesłanka. W wielu wypadkach w zda-
niach języka naturalnego przesłanka jest wyprowadzana jako implikacja wynikająca 
z treści p. Ten aspekt nie jest tu poddany analizie. 

2.2. Cechy poziomu syntaktycznego2.
Czasowniki konkluzywne tworzą w języku polskim i bułgarskim zdania o struktu-

rze, którą w sposób syntetyczny można zapisać jako3: 
Vkon Nx, V’p, V’’q
Por. np.: Z tego, jak starannie był zabezpieczony ten dokument śledczy, wywnio-

skował, że był on szczególnie ważny. 
Taki typ struktury, najbardziej eksplikatywny dla cech predykatora konkluzyw-

nego (i dlatego może być uznany za podstawowy), dopuszcza różne procesy kon-
densacyjne o charakterze semantycznym (brak wyrażenia pewnych treści) i syn-
taktycznym. Skupiając się na realizacji pozycji p można wskazać najczęstsze jej typy 
na podstawie przykładów zawierających pol. wnioskowć, wywnioskować; bułg. 
заключавам, заключа w funkcji głównego predykatu.

2.2.1. Pozycja p, realizowana w sposób pełny przez zdanie podrzędne typu Z 
tego, że^S, może podlegać nominalizacji: 

 pol: 
 z^NVp gen
 Z zachowania się Niny wywnioskował, że ta nie wie o wybryku Kasi.
 Z prostackich odpowiedzi chłopa [on] wnet wywnioskował, gdzie jest szopa.
 O ważności tego dokumentu wywnioskował ze starannego sposobu jego prze-

chowania.
 po^NVp loc
Antoniusz po zagadkowych i poważnych minach wywnioskował, że chłopcy 

znów szykują niespodziankę. 
… po mojej reakcji wywnioskował, że nic naprawdę nie wiem o kozach pani 

doktor Brody.
 bułg.: 
 от^NV
Там има три павилиона за ядки на една фирма – заключавам от еднак-

вото обзавеждане.

2 Co do typów zdań z czasownikami wnioskowania w języku polskim i macedońskim por. 
też (Jędrzejko, Solecka 1993).

3 Stosowana symbolika nawiązuje do tej, którą zastosował S. Karolak w opisie struktur zda-
niowych języka polskiego (Karolak 1984); por. też zastosowany system zapisu w (Podstawowe 
struktury zdaniowe 2010). Po inicjalnej pozycji czasownika (tu: Vkon) – głównego predykatu – 
następują symbole odnoszące się do otwieranych przez ten predykat pozycji argumentowych, 
oddzielanych przecinkami. Symbole V w pozycji argumentów odnoszą się do realizacji zdanio-
wych, symbole N oznaczają frazy nominalne. W wyniku różnych procesów struktura podstawo-
wa ulega przekształceniu (por. Wykaz skrótów).
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От моите наблюдения заключавам, че си стопроцентов Нарцис.
От твоя окаян вид заключавам, че пътят трябва да е бил страшен.
по^NV
Сърбите […] заключаваха по „урата“, че българите ги атакуват.

2.2.2. p (w postaci zdania lub postaci znominalizowanej) może być wprowadzane 
za pomocą fraz pol. na podstawie, bułg. въз основа/на основата, por. np.:

pol. Juliusz wywnioskował – może na podstawie wypowiedzi sąsiada – że 
Marcin miał młodszego brata. (/…na podstawie tego, co powiedział sąsiad...).

bułg. На основата на доказателствата заключавам, че това е хибрид. 
(На основата на това, което беше доказано...).

Въз основа на представените документи заключавам, че кандидатът 
е подходящ.

2.2.3. p wyraża konstrukcja imiesłowowa (por. też niżej, 2.2.5.), por.:
pol. Analizując te teksty wywnioskował, że został popełniony plagiat.
Widząc na łące kopczyki wnioskuję, że gospodaruje tam kret.
bułg. Изхождайки от това мое съждение, заключавам, че всеки от нас 

може да си даде оценка...
2.2.4. p realizowane jest przez jedną z pozycji argumentowych (Nap), por.:
pol. Z naszywek wnioskowałem, że jest z Korpusu Wojsk ochrony Pogranicza.
bułg. Все едно от теб да заключавам за всички българи.
Takie realizacje są jednak rzadkie i najczęściej w obrębie frazy nominalnej 

zawarte są treści predykatywne, por.: 
pol. …z odrzuconej jak można było najdalej w tył głowy kapitana wywnioskował, 

że będzie to toast „do dna”. (por. *…z głowy wywnioskował…)
bułg. Въз основа на представените документи заключавам, че кандида-

тът е подходящ.

2.2.5. Pozycję p w strukturze zdaniowej sygnalizują też frazy o funkcji anaforycznej, 
odsyłające do kontekstu w ramach tego samego zdania lub poza nie, por.:

pol. …chciałby się z panem spotkać – mówił znacząco, z czego Terey 
wywnioskował, że adwokat o niczym konkretnym nie wspomniał.

…słyszał rozmowę, z której wywnioskował, że pod zamkiem znajduje się kilka 
poziomów podziemi.

…koncepcji Saburowa nie należy traktować poważnie. Bismarck wywnioskował 
z tego, że Giers czuje się pewnie. 

bułg. Такива схващания за живота Ј се видяха много по-интересни. От 
това заключих, че бе твърде неопитна.

Често заявяваше гръмко, че това e най-веселата зима, от което заклю-
чавах, че Холи не е канила по-рано толкова много гости.

...пулсът ставаше по-силен и обемен. От това заключавах, че прониква-
нето му [на тонизиращото лечение] в останалите органи има живителен 
ефект. 

2.3. Wiele czasowników języka polskiego i bułgarskiego, jak wiadomo, dopusz-
cza syntaktyczne „zero“, a więc brak realizacji pozycji argumentowej w strukturze 
zdaniowej (pozycji semantycznie obligatoryjnej). To „zero“, jak wiadomo, może wy-
rażać: a) nieokreśloność – także ogólność (np. w zdaniach wyrażających habitual-
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ność) oraz b) funkcję anaforyczną, a więc odsyłającą do kontekstu. Por. np.: a) pol. 
Adam zawsze (/często) filozofuje/planuje/kalkuluje.; Adam często wyjeżdża., bułg. 
Борис винаги (/често) много мисли/планира.; Борис често пътува.; b) pol. 
Olek spytał Adama, co zamierza robić w tej sytuacji. Adam usiadł i zaczął myśleć 
(o tym).; bułg. Майка ми ме попита какво ще правя при това положение. Аз 
седнах и се замислих.; por. też (Korytkowska 2004). Zakres zjawiska oraz stopień 
dopuszczalności zera anaforycznego nie jest przedmiotem tego opracowania, warto 
jednak wskazać, że większość wspomnianych wyżej (por. p. 1) czasowników trzymiej-
scowych nie dopuszcza braku wypełnienia pozycji w postaci „zera”, na ogół obligato-
ryjna jest fraza anaforyczna, por. np. pol. 

*Adam utożsamia to ich postępowanie. – dopuszczalne: Adam utożsamia to 
ich postępowanie z tamtym.; *Piotr porównał to ich postępowanie. – dopuszczalne: 
Piotr porównał to ich postępowanie z tamtym. 

2.3.1. W przypadku czasowników konkluzywnych może wystąpić „zero“ 
wyrażające ogólność zarówno p jak i q, por. np. pol. Anioł nie ma takiego rozumu jak 
ludzki, nie wnioskuje, nie sądzi.

„Zero“ w pozycji p o wartości frazy nieokreślonej jest trudno akceptowalne (brak 
tego typu przykładów w zebranym materiale), tak np. zdanie ? Adam wywnioskował, 
że chłopcy znów szykują niespodziankę. jako inicjujące wypowiedź nie jest możliwe 
(por. też: Adam (z czegoś) wywnioskował, że chłopcy znów szykują niespodziankę.). 
Tak więc z reguły „zero“ w zdaniach aktualnych z czasownikami konkluzywnymi ma 
wartość zera anaforycznego, przy czym może odsyłać nawet do tekstu wcześniejszego, 
niż zdanie w bezpośrednim kontekście i do przesłanki, którą ten szerszy kontekst 
implikuje. Por. np.

pol. …nie spytał o terrorystów. Sklepikarz wywnioskował, że Polacy to naród, 
który w ogóle niczego się nie boi.

…zaczął analizować historie chorób kilkuset pacjentów. Wywnioskował, że to 
nie te narządy są chore, ale tkanka łączna.

Myślałem, że i ten Hamlet będzie taki. O Renu Riccim nigdy nie słyszałem, ale 
wnioskowałem, że to bardzo wielki i sławny artysta. [i wcześniej: Obok mego hoteliku 
mieści się teatr dramatyczny Teatro Mercadante. Na dzisiaj zapowiedziany jest 
Hamlet, „in onore di Renzo Ricci“. Postanawiam pójść na tego Hamleta.]

Zapytałem starego /…/, czy Starowojtowa pojechała już do miasta, ale on 
odpowiedział strapionym głosem, że – nie. To znaczy, wnioskowałem, albo trzymają 
ją na lotnisku, albo kazali jej wrócić naszym samolotem do Erywania.

Warto też odnotować, że oprócz konstrukcji, w których p jest realizowane jako 
zdanie typu Z tego, że ̂ S… (por. 2.2.1.), przesłanka może być implikowana przez treść 
zdań podrzędnych innych typów, por. przykłady ze zdaniem złożonym z podrzędnym 
przyczynowym lub czasowym (takie funkcje pełnią także konstrukcje imiesłowowe 
(por. 2.2.3.):

pol. Ponieważ kierownik nie zamknął drzwi na klucz, petent wnioskował, że 
niedługo wróci.

Ponieważ biografowie milczą, wnioskuję, że nic takiego się nie wydarzyło.
Kiedy mi zadają to pytanie, wnioskuję, że w oczach ludzi bardzo dużo podróżuję.
bułg. Тъй като баща ти е взел прислужница французойка […], аз заключа-

вам, че той иска да научиш добре френски език.
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Когато ми задават този въпрос, заключавам, че в очите на хората из-
глежда, че пътувам много.

Като гледам повечето коментари, заключавам, че масово неграмотни 
простаци правят изявления.

2.3.2. Interesującym zjawiskiem jest występowanie w strukturze zdaniowej 
wykładnika typu pol. więc, stąd; bułg. тогава, оттук, także spójników i/и. Wykładniki 
tego typu wskazują na przyczynową więź z poprzedzającym kontekstem, por.:

pol. Mówił, a sznurek kapelusza zwisał mu zaślinionym łukiem pomiędzy 
wargami. Więc byliśmy jednakowi, więc to wszystko nie było tylko porywem rozumu, 
musiało głęboko tkwić we wszystkich ludziach – wnioskowałem. 

Firma ma coraz mniejszy obrót. Stąd wnioskuję, że gospodarka finansowa 
szwankuje.

Piotr słyszał ich rozmowę. I wywnioskował, że chłopak jest niesłychanie przejęty 
swoją misją. 

bułg. Прочетох всички негови произведения. Затова заключавам, че не-
говият рационализъм не е плод само на интелектуална убеденост.

Изследвах подробно тези животни. И заключавам, че очите им са ус-
троени по особен начин. 

Той ни разказа за всичко с подробности. Оттук заключавам, че не е виновен. 

3. Praktyka słownikowa. 
3.1. Cechy semantyczne omawianych czasowników wyrażone są w hasłach 

słownikowych w ramach definicji i wszystkie one akcentują wyprowadzanie wniosku 
„z czegoś“, por. np.: 

pol. wnioskować: ‘sądzić na podstawie czegoś, wyprowadzać z czegoś wniosek; 
domniemywać, wnosić’ (SJP); Jeśli wnioskujemy o czymś z jakichś faktów, przesłanek 
lub danych, to na ich podstawie wyciągamy taki wniosek (ISJP); 

wywnioskować: ‘wyciągnąć wniosek z czegoś’ (SJP); Jeśli ktoś coś wywnioskował, 
to wyciągnął taki wniosek na jakiejś podstawie. 

bułg. Заключавам, заключа: Правя или изваждам заключение, извод от 
нещо; съдя по нещо. (РСБКЕ, analogicznie РБЕ). [wyróżnieniа M. K.]

Przykłady zawarte w hasłach ilustrują najbardziej charakterystyczne konstrukcje 
zdaniowe, a więc takie, w których p wyrażane jest poprzez frazy – efekty nominalizacji 
typu pol. z^N (np. z faktów, z sytuacji, z czyjegoś zachowania, z wyglądu człowieka), 
bułg. от/по^N, w tym frazy anaforyczne (np.: от всичко туй, по „урата“). 
Podany jest też w (ISJP) przykład z „zerem“ dla p, ale cytowany bez kontekstu (co 
nie wydaje się fortunne), por. Wywnioskował, że Pawłowi zależy na wiadomościach 
o Mariannie…, a także przykład z „zerem“ o funkcji ogólnej w zdaniu habitualnym 
z umieć w pozycji predykatu głównego, por. Ktoś umie bezbłędnie wnioskować. Z 
reguły dokumentacja językowa jest bardzo ograniczona.

Warto podkreślić, że tylko słowniki bułgarskie ilustrują możliwość zastosowania 
anafory zaimkowej, cytując przy tym kontekst, por.:

Самата мъгла беше светла и бяла като дим. От всичко туй Йова за-
ключи, че мъглата е тънка. (РСБКЕ); Но вече [вестниците] не предричаха нито 
близкия край на войната, нито завземането на нови селища. От това Евге-
ни заключаваше, че за германските армии на Източния фронт не всичко е 
благополучно.
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3.2. Z kolei tylko ISJP wykorzystuje możliwość zastosowania innego leksykalnego 
wykładnika więzi z poprzedzającym kontekstem (por. wyżej, 2.3.3.), któremu z 
powodu jego funkcji nie musi towarzyszyć obszerniejszy cytat, por.: 

Wnioskuję stąd, że miał pan inne zdanie… 
Ten sposób ilustrowania cech czasowników konkluzywnych wykorzystany jest w 

tym słowniku także w hasłach konkludować, por.:
Konkludował więc, że w swoich staraniach Polska może liczyć na poparcie Anglii.
Warto podkreślić, że zastosowanie takich wykładników więzi jest spójne w ISJP z 

zawartością haseł dotyczących pol. stąd, więc, co dodatkowo może być bardzo ważne 
np. dla osób, które nie władają językiem polskim w dostatecznym stopniu. Por.:

więc: 1. Słowami więc, a więc wprowadzamy zdanie, rzadziej wyrażenie, 
przedstawiające skutek tego, o czym mowa w poprzednim zdaniu, lub wniosek 
wynikający z treści zdania.

stąd: 3. Słowem stąd wprowadzamy zdanie lub wyrażenie mu równoważne, 
które mówi o tym, że 3.1. dany fakt jest następstwem innego, wspomnianego 
wcześniej […]. 3.2. dany sąd wynika z przedstawionego wcześniej.

Taka funkcja jest też wyróżniona w tym słowniku w haśle poświęconym i: 
i: Słowa i używamy na początku wypowiedzi, w której nawiązujemy do czegoś, 

o czym była mowa.
Podobne opisy dotyczące затова, оттук oraz и zawiera np. РБЕ, jednak, 

jak wskazano wyżej, te wykładniki nie zostały wykorzystane dla ilustracji haseł 
czasowników konkluzywnych. Por.:

затова: 2. Въвежда самостойно изречение, което съдържа извод, заклю-
чение от казаното в предходното изречение.

оттук: II. Въвежда подчинено изречение или вметнат израз за причина; 
вследствие на това, поради това (обстоятелство); оттам.

и: II. 7. Присъединява изречение, действието на което настъпва като ре-
зултат, следствие от действието на предходното изречение; та, така че, затова, 
вследствие на това.

Wydaje się, że zastosowanie w przykładach słownikowych z czasownikami 
konkluzywnymi omawianych tu elementów leksykalnych wyrażających więź z 
kontekstem jest bardzo trafnym sposobem wskazania ich cech semantycznych z 
jednej strony, a z drugiej – ilustruje możliwości niewyrażania treści przesłanki (p) w 
strukturze zdaniowej (a więc brak p).

4. Możliwości klasycznych słowników, biorąc pod uwagę ich objętość, są dość 
ograniczone wobec tych, które oferują współczesne środki techniczne. Digitaliza-
cja tego typu kompendiów pozwalałaby w odniesieniu do opisów funkcjonowania 
czasowników na bogatą ilustrację możliwości tworzenia różnorakich struktur zda-
niowych, a nie wyłącznie tych najczęstszych, najbardziej typowych. Z drugiej stro-
ny nowe językoznawcze osiągnięcia badawcze przynoszą coraz bardziej pogłębiony 
obraz zjawisk i z tego dorobku niewątpliwie będą korzystać także leksykografowie. 
Tak na przykład pol. stąd oraz więc uzyskały opis na podstawie analizy komponen-
towej, uwzględniającej strukturę tematyczno-rematyczną zdań (Grochowski, Kisiel, 
Żakowska 2014), która potwierdza ich funkcję jako funktorów nawiązania do poprze-
dzającego kontekstu. Są to fakty, które niewątpliwie przyczynią się do udoskonalania 
zawartości ważnych źródeł informacji o języku, jakim są słowniki.
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WYKAZ SKRÓTÓW

p, q – pozycje dla argumentów propozycjonalnych
x – pozycja dla argumentu przedmiotowego 
Vkon – zdanie główne zawierające predykat konkluzywny
Nx – fraza nominalna realizująca argument przedmiotowy
V’p, V’’q  – pozycje dla zdań realizujących argumenty propozycjonalne
NVp gen  – fraza w genetiwie jako efekt nominalizacji argumentu propozycjonalnego p
NVp loc   – fraza w locatiwie jako efekt nominalizacji argumentu propozycjonalnego p
Nap  – fraza realizująca jeden z argumentów z p 
bułg. – przykład w języku bułgarskim
pol. – przykład w języku polskim 
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Максим Стаменов
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ОТ MERAK ДО МЕРАКЛИЯ, 
ИЛИ ЗА СЕМАНТИЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ДУМАТА

За природата на значението

Мераклия е дума с „двойна употреба“. Тя може да именува или твърде 
положителна, или отрицателна характеристика на човека, на когото се припис-
ва. Така ние казваме, че някой е мераклия в работата си, като по този начин 
високо оценяваме ангажираността му с нея и качеството на продукта, но така 
също квалифицираме някого като дърт мераклия, когато става въпрос за неа-
декватни сексуални въжделения от страна на мъж. Такова съжителство между 
две значения на полисемна дума – едното високо положително, другото осъ-
дително отрицателно или амбивалентно в зависимост от контекста на употреба 
– е твърде рядко, тъй като при подобни случаи отрицателното и/или амбива-
лентното значение обикновено или се генерализира, като се свързва с другите 
значения на полисемната дума (ако такива са налице), или се стига до отпада-
нето на несъотносимите с него. Христоматиен пример на този тип метаморфо-
зи на значението е немското Dirne, което някога е имало значението на „дев-
ственица“, преди да го смени на „курва, проститутка“ в историята на този език 
(вж. Бусман 1992: 502). При това положение би трябвало да предположим, че е 
имало някакъв период, през който то е значело за някои носители на езика все 
още първото, докато за други – вече второто. При всички положения взаимната 
толерантност към подобен тип двузначност ще да е била твърде ниска и поли-
семията на тази основа твърде проблематична и поради тази причина кратко-
трайна. Трудно е човек да си представи, че би могъл да я употреби веднъж в 
положителното, друг път в отрицателното значение, които тя да притежава за 
обща употреба на полисемна основа. При подобно хипотетично „съжителство“ 
може да се очаква компрометирано в крайна сметка да се окаже положително-
то значение, а не отрицателното. Така дърт мераклия в работата си, което е 
опит да се съчетаят двата иначе взаимно изключващи се контекста на тяхната 
употреба, би било изтълкувано съвсем не в посока на възрастен човек, който е 
ангажиран и съвестен в това, което прави в професията си и/или вкъщи, а ще 
събуди по-скоро недоумение и/или съмнения относно естеството на работата, 
която се има предвид. Няма много да помогне и евентуалното му преформули-
ране в облика на възрастен мераклия в работата си.

Ако нещо изглежда още по-малко вероятно, това е някоя дума с отрица-
телно значение да придобие второ положително, което по-късно да се наложи 
над отрицателното в един и същ стил, регистър или сфера на употреба. Така 
например наистина трудно би било да си представим, че мераклия би могло 
да се разгърне по такъв начин, че заложеното в него значение да започне да 
значи както мераклия в работата си, така и мераклия в секса – и двете в зна-
чението, което днес се отнася до първото от тях, а отрицателното да отпадне.
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Поради тази и подобни причини мерак и производното от него мераклия 
ни приканват да им посветим специално внимание независимо от всички дру-
ги особености на техните значения, тъй като по този начин се ангажираме в 
изследване на това кое е възможно и кое е невъзможно при разгръщането на 
семантичния потенциал на думата и неговите метаморфози – какво тя може и 
какво тя не може да значи – в рамките на един език и при заемане в друг. На 
пръв поглед като че ли всичко се поддава на лексикализация и може да стане 
значение на дума, но това в действителност съвсем не е така и затова пробле-
мът за този потенциал съвсем не се изчерпва със стандартно обсъжданите по 
подобен повод начини като разширяване или стесняване на значението и/или 
на пренос на значение с помощта на такива механизми като метафората и ме-
тонимията. 

Merak – някои особености на ориенталския подход към природата
на желанията и възможностите те да намерят израз с езикови средства

Merak в турски има широко разгърната полисемна мрежа от взаимно свър-
зани значения (тук привеждам само основната ѝ семантична структура), от коя-
то в български, както ще видим, е черпано едностранно и посвоему тенденцио-
зен начин, така че ние сме склонни да я възприемаме съвсем не по начина, по 
който тя значи и се използва в турски (както в миналото, така и днес):

Merak същ., ар. Любознателност, интерес; любопитство, влечение; жела-
ние, вътрешно желание, охота; душевно влечение, силна любов; опасение, тре-
вога, безпокойство (Добрев 2009).

Meraklı прил. Любопитен; любознателен, който се интересува; увлечен, за-
пален; взискателен; прост. разтревожен, угрижен (Добрев 2009).

Meraklı същ. Любител, запалянко; любопитко, любопитен (Добрев 2009).
Merak Curiosity; whim; passion (for stg.); great interest (in stg.); anxiety; psy. 

depression, melancholy (Хони и Из 1984).
Merak 1. Neugier, Wissbegier. 2. Lust, Neigung, Hang, Interesse, Vorliebe, 

Leidenschaft, Passion. 3. Spannung. 4. Sorge, Besorgnis, Unruhe, Angst, Betroffenheit. 
5. Melancholie, Schwermut. 6. Hypochоndrie (Щойервалд 1988).

Merak 1. Любопытство, любознательность; заинтересованность, интерес. 
2. Увлечение, (большой) интерес, склонность, охота (к чему-либо), пристрастие, 
мания. 3. Беспокойство, опасение, тревога, боязнь. 4. Хандра, меланхолия, уг-
нетенное состояние; грусть, тоска (Баскаков и др. 1977).

Пристъпим ли към анализ на полисемната структура от значения на тази 
дума в турски, не може да не ни направи впечатление нейният екзистенциално 
мотивиран патос – от любопитство към увлечение, от увлечение към влечение, 
от влечение към пристрастие и мания, от пристрастие и мания към безпокой-
ство и тревога и в крайна сметка към меланхолия и мъка по непостижимата 
идентификация и изпълнение веднъж завинаги на това, което човек иска. Ця-
лата логика на „неясния обект на желанието“ е изкристализирала спонтанно в 
полисемната структура на merak в турски и по този начин предлага сериозни 
предимства да се изразява и осмисля на този език логиката на емоционално-
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афективните преживявания въобще и на желанията в частност. Тази структура е 
представена по-детайлно от Щойервалд (1988) и Хони и Из (1984), които разли-
чават шест значения (разграничени по различен начин, което също заслужава 
внимание) вместо пет при Добрев (Добрев 2009) и четири при Баскаков (Баска-
ков и др. 1977), но логиката в общи линии е същата. За отбелязване е и друга 
особеност. РБЕ (1971–) посочва като значение на арабския етимон märāqi (зает 
в турски от арабски) „хипохондрия“, което е дадено и от Щойервалд (1988) като 
последно (шесто) негово значение. Можем да предположим, че то е включено 
в последния речник и поради това, че е могло да се среща в своето „оригинал-
но“ значение в произведения от по-старата „висока“ литература, която датира 
от османско време и по традиция или с цел литературна алюзия се използва и 
по-късно по този начин. Споменавам тези алтернативи за мотивиране на се-
мантиката на тълкуваната дума в турски, без да се ангажирам със същински 
анализ на произхода на отделните значения и историята на тяхното развитие. 
Такъв би бил погледът на носител на съвременния турски, на когото структурата 
на собствения език е вдъхнала интуитивното разбиране на психологическите 
механизми на желанието и мотивацията при човека. Би следвало да се очаква, 
че при такава семантична структура на турския етимон той би трябвало да се 
появява непрекъснато например в речта на героите в турските сериали, излъч-
вани през последните години от частните телевизии в България. Това, което 
обаче българските зрители не могат в никакъв случай да оценят при всяка упо-
треба, е доколко значението на турски език е по-богато и по-дълбоко нюанси-
рано от това на български, а така също, както по всичко изглежда, и без намек 
за наличие на амбивалентност в което и да е от тях.

Мерак, но на/по български

Българският мерак и неговите производни са изтълкувани в двуезични 
българско-Х речници, т.е. от гледната точка на различни европейски езици, не 
така, както турският му етимон, както лесно можем да се убедим след справка 
в представителна извадка от тях:

Мерак Longing, wish, desire, yearning (Атанасова и др. 1988).
Мераклийски Lovingly, painstakingly (Атанасова и др. 1988).
Мераклия: ~ съм да Be keen on (с ger.); (любопитен съм) be curious to (с 

inf.); (познавач) connoisseur (на of), amateur (of) (Атанасова и др. 1988).
Мерак разг. (желание) yen, strong wish, passion. Имам ~ за учене I have a 

yen to study. Хвърлям ~ на нещо Set one’s heart on something (ПОНС 2005).
Мераклия разг. Keen [or eager] person (ПОНС 2005).
Мерак (желание) Herzenswunsch; (грижливост) Hingabe, Sorgfalt (Валтер и 

Ендлер 1994).
Мераклия 1. Liebhaber, Freund; ~ за песни Freund des Gesanges, Liederfreund; 

2. (грижлив човек) sorgfältiger Mensch (Валтер и Ендлер 1994).
Мерак volkst. 1. Lust, Wunsch, Herzenswusch. 2. Sorgfalt, Hingabe, Liebe (Пе-

тков и др. 2001).
Мераклия volkst. 1. (любител) Liebhaber, Freund. 2. (с голяма грижливост) 

sorgfältiger, aukkurater, gewissenhafter Mensch (Петков и др. 2001).
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Мерак разг. 1. Сильное желание, стремление, охота; страсть. 2. Пристра-
стие, любовь (Бернщайн 1986).

Мераклия разг. Охотник, большой любитель (чего-л.) (Бернщайн 1986).
Мерак coll. Longing, desire, yearning. 2. dial. Love, passion. 3. obs. Nervousness, 

anxiety, worry (ГХС 2002).
Меракландисвам dial. 1. To like, fancy. 2. To be curious about something, 

attracted to something; to desire (ГХС 2002).
Мераклия adj. 1. coll. Having a strong desire for something. 2. Of males: fond 

of women, lustful. 3. Meticulous, fastidous. 4. obs. Nervous, anxious. m. 1. Fancier. 
2. Meticulous person, perfectionist (ГХС 2002).

Както по всичко изглежда, за европейците българският мерак ще предста-
влява по-труден обект на адекватно осмисляне в сравнение с турския ориги-
нал. Това проличава например от обстоятелството, че с помощта на който и да 
е от цитираните речници трудно би било да се преведе смислено словосъчета-
нието дърт мераклия с изключение на ГХС (2002) с оглед на значение 2 в този 
речник и на Атанасова и др. (1988), които го тълкуват с „an old buck“.

Атанасова и др. (1988) и Петков и др. (2001) включват в речниковите си 
статии за мерак, мераклийски и мераклия набор от фразеологични съче-
тания с тях, които липсват както в двуезичните, така и в българските едно-
езични речници и помагат да се ориентираме в характера на значенията, с 
които тази дума намира фразеологизирана конвенционална употреба: ме-
рак ми е да У, нямам мерак за Х, минава ми меракът, накитена с голям 
мерак, по-добре се откажи от тоз мерак, остави този мерак. Всички те 
се употребяват и до днес в разговорния език. Става въпрос преди всичко 
до „мераци“ с едно наум било от страна на преживяващия, било от страна 
на изказващия се, било от страна на повече страни, ангажирани в процеса 
на осмисляне на именуваното желание. Единствено Атанасова и др. (1988) 
включват сред фразеологизмите стар мераклия, отдавна съм ѝ мераклия и 
мераклия шивач. Бернщайн (1986) добавя в своята селекция изстина му ме-
ракът, мерак ми е, хвърлям мерак на Х. Най-впечатляващото в случая е, че 
отделните съставители привеждат различни фразеологизми. С други думи, 
фразеологичният потенциал с опорна дума мерак все още остава да бъде 
описан по систематичен начин.

Разгърнатата полисемна структура на мерак и особено на производното 
мераклия най-добре е представена в РБЕ (1977–), а изразният му потенциал с 
перспектива в историята на езика най-добре е показал Геров (Геров 1975–1978):

Мерак Имам нечто мерак, имам нечто, за което мисля, за което ся грижя, 
което мя безпокои. Имам мерак за нечто, на нечто, имам страст за нечто. 
Имам мерак за пушка. Имам мерак за коне. Турям си нечто мерак, хваща 
мя нечто мерак. Влиза ми нещо в главата, което мя прави да му мисля, да ся 
грижя. Турил си мерак, че е болен. Хвъргам мерак на нечто, добивам наклон-
ност на нечто. Мерак ми е, мисля му, грижа се, безпокоя се. Мерак ми е как ще 
излезе тая работа. На мерак съм. На мисъл съм. Хваща мя мерак. Дохожда 
ми да мисля, да ся грижя, да ся безпокоя за нечто (Геров 1975–1978).

Мераклия Който има мерак (Геров 1975–1978).
Мераклийка Която има мерак (Геров 1975–1978).
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Мерак остар., разг. Желание, страст, грижа, намерение, притеснение. – 
От тур. merak „любопитство, влечение, желание“, а то от ар. märāqi „ипохон-
дрия“ (БЕР 1971–).

Мерак разг. 1. Силно желание, страст. 2. диал. Любов, обич, страст. 3. ос-
тар. Нервност, притеснение, безпокойство (РБЕ 1977–).

Мераклия прил. 1. разг. Който има мерак, силно желание за нещо. 2. За 
мъж – който има желание, слабост към жените; похотлив. 3. Който влага голя-
мо усърдие, старание и желание в нещо. 4. остар. Нервен, неспокоен. 5. Като 
същ. а) Човек, който има мерак, желание за нещо. б) Човек, който влага в нещо 
голямо усърдие, старание, желание (РБЕ 1977–).

Мерак Силно желание, страст, грижа. Имам мерак за учене. Мерак ми е да 
стана учител. Работи с мерак. Хвърлям мерак на нещо Харесвам нещо (БТР 
1994).

Мераклия и мераклийка разг. Човек, който има мерак за нещо, който вър-
ши всичко с мерак. Мераклия съм за гуляй в мъжка компания. Мераклия съм 
да видя какво ще стане. Майсторът е голям мераклия (БТР 1994).

Мерак разг. Силно желание за нещо, страст за нещо; копнеж, стремеж. 
Хвърлям мерак (на някого) разг. Влюбвам се в някого, желая го силно. Хвър-
лям мерак (на нещо) разг. Искам да притежавам нещо, което ми харесва (Бу-
ров и др. 2000).

Мераклия разг. Човек, който има мерак за нещо (Буров и др. 2000).
Мерак остар., разг. Силно желание за нещо, страст за нещо, стремеж, 

копнеж (Кръстева 2003).

Впечатлява представянето на изразните възможности на мерак в речника 
на Геров (Геров 1975–1978). Това се дължи на опита да се очертае значението 
на думата с оглед на фразеологизмите, в които тя може да бъде употребена. Не 
вярвам Геров да го е направил преднамерено, но ни дава повод да се замис-
лим по въпроса. Чрез анализа на начините на употреба в тези фразеологизми 
проличава между другото нещо, което едва ли на някого днес би му хрумнало 
да има експлицитно предвид при конструирането на лексикографски дефини-
ции – това е проблемът за мотивите за употреба на една дума с определено 
значение, които не само препотвърждават съществуващото значение, но с те-
чение на времето няма начин кумулативно да не „резонират“ върху същото 
това значение и да не го променят в една или в друга посока. Мотивите да се 
употреби дадена дума, а не друга са основата, върху която се гради и видоиз-
меня нейната семантика, особено когато става въпрос за думи, отнасящи се за 
човека, за неговото поведение и преживявания. Именно на базата на тази ло-
гика различните значения на мерак се свързват и взаимно се предопределят. 
Ако някой има желание, то може да е за добро или за лошо (т.е. да се проявява 
например като усърдие в някакъв вид занятие или като похотливост). Ако жела-
нието е силно, не е нелогично то да се свързва с нервност, с безпокойство дали 
ще му е съдено да се осъществи. Тези връзки, които мотивират значението и 
начините на употреба на обсъжданата дума на български, с времето постепен-
но се „канализират“ в езика чрез разгръщане и натрупване на негова основа на 
фразеология. Формулировките на значението на мераклия от БТР (1994) ни да-
ват ключ да определим в какво се състои фразеологичното по характер, което 
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мотивира двете основни значения на мерак. То се основава, от една страна, на 
имам мерак за нещо, т.е. приписва някакво желание на субекта му като нещо, 
в което той намира въплъщение. От друга страна, то се отнася до начина, по 
който даден човек подхожда към това, което прави – върша/правя всичко с 
мерак. 

Мерак е една от думите, които са твърде добре застъпени в Българския на-
ционален корпус (БНК). Нейната честота красноречиво говори сама за себе си, 
а още по-любопитно е, че преобладават примери от медиите през последните 
20 години:
(1) Петко все му се смееше насреща с редки големи зъби. Такова беше детето – все ти 

се смее насреща и все добра дума ще ти каже. Посягаше и към пушката му, вър-
теше я в ръцете си с мерак – пуста да остане тая пушка! (Димитър Талев, Съч., т. І, 
1972).

(2) Прочутият актьор Тодор Колев имал мерак да покани Симеон Втори в циганската 
махала „Факултето“. Идеята го обсебва през лятото, докато снима в колоритния 
столичен квартал епизоди от еротичната комедия „Испанска муха“ на режисьо-
ра Киран Коларов. По това време Негово величество стъпва на родна земя след 
дълги години изгнаничество. „Как нямаше възможност Симеон Втори да наруши 
протокола“ , кахъри се тогава Тодор Колев, който е сред 100-те интелектуалци, под-
крепили неговото завръщане (24 часа, 30.11.1996).

(3) Надежда Михайлова току-що е прочела своята прочувствена реч и е ударила в зе-
мята борбената си конкурентка. Делегатите са се разделили на групички и отмятат 
с хиксчета избора си за Национален съвет. „Всичкото делегат с мерак“, отбеляз-
ва някой. Отговорите се „сверяват“ по региони. Има възмутени, че решението на 
местния клуб на СДС било едно, пък в София се правело друго (Кеш, 2002, бр. 10).

Не по-малко популярна се оказва и производната дума мераклия, за коя-
то намираме също многобройни употреби в споменатия корпус. Повечето от 
тях отново са от медиите от годините на прехода (привеждам само няколко 
примера за илюстрация; в речника на Кръстева (Кръстева 2003) също е налице 
представителна извадка от такива примери):
(4) Те често се събираха да си пият наедно греяната ракийка у дядови Славчови. Че 

дядо Славчо беше много мераклия на греяната ракия (Тодор Влайков, Дядовата 
Славчова унука, 1978).

(5) Мераклия за поста е и царският депутат от хасковската листа Господин Чонков. 
Той е собственик на една от най-големите телевизии в Хасковска област и не криел 
апетитите си към креслото на областен шеф (Демокрация, 2001, бр. 163).

(6) Думите на Сокола, че поне до 2010 г. България трябва да се управлява от десно-
центристки правителства, са камъни в градината на соцлидера. Румен Овчаров 
също е мераклия за премиер (Кеш, 2004, бр. 13).

(7) Четвъртият Виктор Емануил е „черната овца“ на Савойската фамилия. Собствената 
му сестра от години дори не разговаря с него, нарича го „един влиятелен без-
отговорен наивник, обградил се с определени хора, които не му влияят добре“. 
Наивник, ама мераклия, на 69-годишна възраст още е състезател по тънката част 
(Монитор, 2006, бр. 2608).

Мераклия е една от думите, които лесно можем да намерим и в електрон-
ни издания на вестниците през последните години:

6 За словото – нови търсения и подходи
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(8) 60-годишен мераклия преби с тояга 35-годишното си гадже (Днес, www.dnes.bg, 
29.07.2010).

(9) Батето пак мераклия за президент (Монитор, 21.02.2011).
(10) Само един мераклия за „Кремиковци“ (Мъни, www.мoney.bg, 07.02.2011).
(11) Мераклия за секс ще лежи 5 дена в ареста (Янтра днес, 22.02.2011).
(12) 15-годишна наръга чичо мераклия (Монитор, 7.05.2013).
(13) Мерцедесът е от 1932 г. и е собственост на колекционер от Варна. Когато взел 

ретро колата, тя имала само шаси и каросерия, но мераклията напълно я възста-
новил, и то с оригинални части (Lifestyle, 28.05.2015).

Както се вижда, съмнителната аура на характера на мерака се простира в 
по-новите му употреби не само върху секса, но и при въжделения в областта на 
политиката и/или бизнеса. Но не липсват обаче и положителни примери, както 
това е в (13).

Темата за мерака и мераклиите е подходящо застъпена и в текстовете на 
родната чалга. Певецът Георги Германов записва песен, която започва с „Родил 
съм се мераклия на вино и на ракия“ (оригиналът може да бъде открит в www.
youtube.com). Конкуренцията в лицето на Николай Христов – Габровеца темати-
зира проблема за дядо мераклия (срв. песента „Дядо мераклия“, която отново 
може да се открие в www.youtube.com), а Георги Германов не остава по-назад 
и предлага вариация с песента „Чичо Пенчо, стар мераклия“ (налице в www.
hulkshare.com). Подобни примери лесно могат да се умножат, като няма начин 
при това да пропуснем да споменем популярния фолкпевец Радо Шишарката 
с неговия евъргрийн от края на миналия век на тема „Мераклия паралия“ (en.
musicplayon.com).

Но като че ли най-интересното при мераклия от гледна точка на неговия 
семантичен потенциал е не само че думата може в зависимост от контекста да 
се използва в положителен или отрицателен смисъл, но и да се окаже в кон-
текст, в който и едното, и другото значение би могло да бъде подходящо, както 
това е в (16):
(14) Атанас е мераклия в работата си.
(15) Атанас е стар мераклия.
(16) Атанас е мераклия по женската част.

В (14) мераклия е употребено като маркиращо еднозначно положително 
качество на Атанас. Обратното е вярно за (15) – в него Атанас е представен като 
човек, който проявява неадекватни за възрастта си сексуални мераци. Инте-
ресното в (16) е, че то може да бъде изтълкувано както положително, така и 
отрицателно. Положително би било, ако осмислим значението като „Атанас 
избира/намира само най-хубави жени, с които да има интимни отношения“; 
отрицателното би било „Атанас е неудържим похотливец“. След като е възмож-
но да се формира контекст, в който и положителното, и отрицателното по своя-
та конотация значение би могло да се реализира, основателен става въпросът 
дали мераклия в такъв случай е амбивалентно по своето значение (за харак-
тера на амбивалентността, тъй както тя намира израз в езика, вж. Стаменов 
2011: 212–250). Отговорът е „не“, тъй като при който и да е от двата възможни 
прочита достигаме или до отрицателно, или до положително значение, а не 
до комбинация от двете, каквато е характерна за амбивалентна лексикално-
семантична констелация. Това идва още веднъж да потвърди антонимното по 
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своя характер отношение на оценъчна основа между двете основни значения 
на тази дума, което твърде рядко може да се констатира при моделиране на 
лексикалното значение, но от друга страна, е възможно и поради тази причина 
се превръща в съставна част на неговия семантичен потенциал.

На прав път ли са били българите,
когато са (пре)осмислили merak като мерак

Тенденциозността в промяната на значенията на merak на българска почва 
не е от вчера. Тя проличава десетина години след Освобождението в най-ранен 
двуезичен българско-Х речник, какъвто е българско-руският на Дювернуа:

Меракъ същ. Беспокойство, дума (тяжелая); забота, меланхолия. Съм на 
мерак, Турям си мерак (за нещо) Беспокоюсь. Откак изпратих стоката в 
Сърбия, сè съм на мерак, сè мисла, дали е стигнала, дали не е. Турям си на ме-
рак да –, Имам мерак да – задамся мыслю, задумаю: Аз съм си турнал мерак 
да си нареда една хубава градинка и ще си нареда кога да е, няма да се остава 
от тая мисъл. Фрълям (Фръгам) мерак на нещо, на някого: Аз съм фърлил ме-
рак на еди-кое момиче (я полюбил такую-то девушку) (Дювернуа 1889).

Явно е, че изрази като *На мерак съм дали пратката е стигнала до своя-
та дестинация няма да се приемат като нормативно издържани в съвремен-
ния български разговорен език. Архаично към днешна дата би прозвучал и из-
разът Хвърлил съм мерак на Ана от съседния клас, макар че всеки тийнейджър 
и днес ще схване поне приблизително „за какво, аджеба, иде реч“. А що се от-
нася до лексикалното значение извън фразеологично фиксираните, на преден 
план изпъква неспецифичното за съвременния български език най-негативно 
откъм своето съдържание значение на турския етимон, а не по-оптимистич-
ните „любознателност, интерес; любопитство, влечение; желание, вътрешно 
желание, охота“ (вж. Добрев 2005). В историческа перспектива обаче не то е, 
което остава в българския език до днес.

Но можем ли да се спасим от желанията, като им се присмеем, или това е 
не повече от хитрина – уж има мераци и мераци? Разбира се, че има глупави 
мераци, смешни мераци, абсурдни мераци и какви ли не още. Но няма ли же-
лания, без които не можем? Въпросът, така поставен, е, разбира се, екзистен-
циален, но има място и за езиковоспецифична семантика. Урокът от османски 
турски, който не сме възприели, си заслужава в това отношение вниманието 
ни, а той е, че с всяко желание, независимо какво е то, рискуваме да попаднем 
в омагьосания кръговрат, описан в полисемната структура на турската дума. 
А дали на български да го наричаме мерак или не – това е наш проблем, до-
колкото не се припознаваме в желанията на другите и не откриваме сами себе 
си в мераците на ближните. Така че представата ни за мерака може да има 
и душеспасителна функция, доколкото я разпознаваме като отнасяща се към 
самите нас. Разминаването на значенията след заемане между това, което се 
приписва на „нас“ и на „тях“, може да бъде поучително и в този смисъл, а имен-
но оттам и започва то – меракът е припознаван най-вече не като нещо „свое“, 
а като „чуждо“. Именно по този начин се оказва, че след като сме носители на 
българския език, на нас ни се струва, че значенията на етимоните са „криви“, 
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а ние сме правите, когато става въпрос за тяхната правоверна семантика. Но 
това, разбира се, е въпрос на перспектива. Що се отнася до същността на ме-
раците, може пък Ориентът – against all odds (в свободен превод, подходящ 
за дадения случай, „напук на всички (наши) предразсъдъци“) – да се окаже в 
крайна сметка на по-прав път. Но не би. Това идва да ни покаже и по този начин 
да докаже Михалаки Георгиев в свой известен разказ:
(17) Гледам го [диригента на духовия оркестър], гледам, па си мислим: „Ех, весела 

му майкя, тоя да знае, че живот живее – без мъка печалба!...“ Та ако можеш да 
ме туриш уместо него на тая работа, баш бих ти казал сполай!... А, право да ти 
кажем, знам, че ще въртим по-харно от него клечката, та затова, санким, и тол-
кова мерак имам на тая работа... (Михалаки Георгиев, „Меракът на чичо Денчо“, 
1899).

Меракът на чичо Денчо е да се нареди диригент, защото му изглежда, че 
няма нищо по-лесно от това да размахваш някаква си „клечка“ пред носа на ду-
хов оркестър и с това да си изкарваш хляба. Мераците на български са били и 
остават мераци – или смешни, или глупави, или неуместни, или неподходящи, 
или неправдопобни, или всичко заедно. В заключение какво друго да кажем, 
освен да повторим прозрението, дадено ни като носители на българския език:
(18) Ех, мераци, мераци…, 

а това сто и повече години след употребата на думата от Михалаки Георгиев, 
колкото и да се постараем, ще прозвучи по-скоро иронично и с евентуална 
отпратка, съответно, на първо място не към нас, а към някой друг. В (18) кон-
текстно подходящото значение на мераци е „несподелени и/или неизпълни-
ми желания, за които желаещият бленува (но без особени надежди, ако става 
въпрос в първо лице, т.е. в носталгичен ключ, или свързани с наивни и/или 
глупави очаквания, че те могат да се изпълнят, ако става въпрос за второ или 
трето лице)“.
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ЗА НЯКОИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РОДНИНСКИТЕ НАЗВАНИЯ
В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК С ОГЛЕД НА КАТЕГОРИЯТА ПОСЕСИВНОСТ

Изследванията, посветени на категорията посесивност, отчитат като без-
спорен факта, че роднинските названия участват в конструкции, които илюс-
трират неотделима посесивност (Ницолова 2013) или още неотчуждаема 
посесивност1 (свръхпосесивност) (вж. Камаринчева 2010), неотчуждаема соб-
ственост (Камаринчева 2010, Хаджиева 2014). При това и двете субстанции при 
роднинските названия – посесор (притежаващ) и посесум (притежаван) – са 
одушевени лица. 

Същевременно трябва да се отбележи, че относно категорията посесив-
ност съществуват доста спорни въпроси, например: 1) кои конструкции да 
бъдат включени в групата на неотделимата посесивност (при която посесорът 
съществува неразделно от посесума, напр.: моята майка, ръката ми, смелост-
та на героите и др.) и кои – в групата на отделимата посесивност (при която 
посесумът съществува отделно от посесора, напр.: моята кола, блузата ми и 
др.); 2) може ли посесорът да бъде неодушевено лице; 3) кое схващане е за 
предпочитане – „тясното“ (според което като посесивни сe разглеждат само слу-
чаите, в които посесорът е одушевен предмет, а посесумът е предмет (най-често 
неодушевен), който се явява собственост на посесора) или „широкото“ (според 
което под посесум се разбират различни субстанции – не само конкретни, но и 
абстрактни същности, както и състояния, напр.: Неговият талант ме изуми). 

Тук ще бъдат представени някои езиковедски трудове, които имат пряка 
или косвена връзка с роднинските названия (по-нататък РН) в българския кни-
жовен език с оглед на категорията посесивност.

Трябва да се отбележи, че с роднинско име се назовава лице, което е в 
родствени връзки с друго лице или други лица. В този смисъл за роднинското 
название (употребено в речта) е характерна съотнесеност към някакъв „прите-
жател“. Напр. в израза дядо ми купи колело РН маркира „притежавания“ (дядо) 
спрямо „притежателя“ (говорещия), т.е. назованото лице е роднина по отно-
шение на друго лице (в случая на говорещия), като в примера нечленуваното 
РН дядо е със значение ‘моят дядо’. (Извън обекта на анализ в статията остават 
РН, които са изразители само на притежателност, като липсва съотнасяне с дру-
го конкретно лице, напр.: Тя стана баба; В градинката се събраха майки и 
бащи. В тези случаи РН обозначават единствено статус – в първия пример лице-
то е баба, защото е възрастна жена, която има внуче, а във втория лицата са 
майки и бащи, защото са възрастни хора, които имат деца. Както се вижда, 
в посочените парафрази липсва формулата по отношение на някого, а глаголът 
имам е със значение ‘притежавам’.)

1 Темата неотчуждаемост/отчуждаемост е основна в колективната монография „Кате-
гория посессивности в славянских и балканских языках“ (Категорията посесивност 1989).
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Прегледът на български изследвания показва, че в повечето от тях посе-
сивността при роднинските названия се отбелязва по един или друг начин, 
без тя да бъде обект на специален анализ. Така например в монографията на 
Р. Ницолова „Българските местоимения“ се посочва, че посесивните отноше-
ния може да бъдат симетрични (между брат – брат, сестра – сестра) и аси-
метрични (между баща – син, брат – сестра) (Ницолова 1986: 81). Анализи-
райки обръщенията в българския език в други свои изследвания, Р. Ницолова 
се спира косвено на посесивността, изразена чрез роднинските названия. Тя 
отбелязва, че „в българския език за означаване на роднини от едно семейство 
се използват субстантивираните форми на лични притежателни местоимения, 
чиято употреба има битово-разговорен характер, напр.: Отивам при нашите; 
Поздрави вашите; Той живее при техните, а специално за означаване на 
съпрузи и любими (пак в битово-разговорната реч с интимно-принизено зву-
чене) се употребяват моят, моята, твоят, твоята, напр.: Къде се губи още 
твоят?“ (Ницолова 1986: 104). Р. Ницолова детайлно разглежда обръщения от 
типа Ела, баба!, които нарича „обратни“, а обръщенията от типа Ела, татково-
то (< татковото юначе)! определя като „членувани“ или „квалификативни“ 
(Ницолова 1984, 2013). Всъщност и при двата вида обръщения се изпуска обек-
тът на притежанието (посесумът) и се запазва (от цялото съчетание под една 
или друга форма) само притежателят (посесорът) (Ницолова 1984: 59).

Членуваните и нечленуваните форми на роднинските названия в съчетание 
с притежателни местоимения в българския и в румънския език са сред анали-
зираните посесивни конструкции в статията на В. Алексова „Наблюдения върху 
употребата на определителния член в българския и румънския език“ (Алексо-
ва 1979). Авторката формулира следното правило (което, както се вижда, не е 
абсолютно): роднинските названия получават определителен член, „когато са 
във форма за множествено число, придружени са от детерминант или когато 
имат деминутивен суфикс“, напр.: бащиТЕ ни, добраТА ни майка, сестричкаТА 
ми. Ако обаче РН (в синтактични съчетания с притежателни местоимения) са в 
единствено число, те обикновено не се членуват (напр. чичо му, баща ѝ, но и 
синът ми) (Алексова 1979: 14–15).

В сравнителното изследване на посесивните конструкции в българския и 
в чешкия език, като се основава на предходни публикации в областта на посе-
сивността, Р. Ницолова обстойно се спира на два вида посесивност – вътрешна 
и външна (Ницолова 2013). Вътрешната посесивност според авторката обхва-
ща конструкции, които показват пряка връзка между притежателя и обекта на 
притежанието, напр.: Почина съпругата му. Конструкциите включват именна 
група от:

а) две съществителни, свързани с предлога на, напр.: майката на Стоян;
б) притежателно местоимение в пълна форма (нечленувана или членува-

на) или в кратка форма, напр.: моята сестра, леля ми;
в) съществително име и възвратно местоимение (Р. Ницолова отбелязва, 

че тази конструкция се нуждае от специално изследване).
Външната посесивност обхваща случаите, при които означеният притежа-

тел не е пряко свързан с обекта на притежанието, а връзката става чрез пре-
диката в изречението, напр.: Почина му съпругата. Този вид конструкция е 
известен като „конструкция с издигане (raising) на означения с дателен падеж 
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референт“ (Ницолова 2013: 185). Конструкциите най-често имплицират изре-
чение, съдържащо единица за означаване на вътрешна посесивност. Същест-
вуват и конструкции с нулево означаване на притежателя или на обекта на 
притежанието. Както отбелязва Л. Ухлиржова, роднинските имена може да 
изразяват посесивност и без наличие на притежателно местоимение – когато 
са употребени членувани в разговорната реч или в белетристиката, напр.:  Дъ-
щерята (вместо дъщеря ми) следва в чужбина (Ухлиржова 2010: 37–38; цит. 
Ницолова 2013: 192). Р. Ницолова добавя и случаи, когато някои РН при интим-
на употреба може да бъдат употребени без определителен член и без прите-
жателно местоимение и също да са носители на посесивност, напр.: Вчера у нас 
дойдоха мама, вуйчо и дядо (пак там). Както се вижда, в тези случаи притежа-
телят не е означен. 

В българския език има случаи, когато притежаваният също може да не е 
означен: при квалификативно обръщение, което съдържа членувано прите-
жателно прилагателно, означаващо роднинско отношение (напр.: Хайде, яж, 
дядовото!), при т.нар. обратни обръщения (напр.: Бре, баби, не плачи!) и при 
конструкции, съдържащи само членувани притежателни местоимения (напр.: 
Ще говоря с вашите).

Трябва да се посочи, че „обратното“ обръщение, чрез което се маркира 
роднинска връзка, е обект на изследване в статии и на други езиковеди (вж. 
напр. Ро Хауге 1999; Костова 2013)2. Те обаче не правят разграничение между 
двата типа обръщения, посочени от Р. Ницолова. 

Друг изследовател на посесивността при роднинските названия – Д. Кама-
ринчева – в една от своите статии определя четири вида притежателни отно-
шения в рамките на езиковата универсалия „неотчуждаема“ притежателност, 
два от които –„псевдопритежателност“ и „рефлексивна притежателност“ – са 
присъщи за роднинските названия (Камаринчева 2010)3. Под „псевдоприте-
жателност“ авторката има предвид „притежателност, която дефинира между-
личностни, а не субектно-обектни отношения“ (каквито има в съчетания като 
мислите ми, очите ми). Всъщност, макар че се говори за лексикална група, 
която изразява такъв тип посесивност, и за корелативни двойки, „единият член 
от които е доминиращ, т.е. в реалния живот има законни права и власт над 
другия, напр.: деца – родители“, посочените примери са елементи от синтак-
тични конструкции, в които посесорът е представен чрез притежателното мес-
тоимение, срв.: „Децата ми (Тези, които възпитавам) и Родителите ми (Тези, 
които ме възпитават)“ (Камаринчева 2010). За разлика от посочените взаимоот-
ношения, които не са симетрични, при „рефлексивната притежателност“ (спо-
ред В. Топоров „взаимопринадлежност“) съществува симетрия. Д. Камаринче-
ва посочва, че тук посесорът е едновременно притежател и притежаван (?!), и 
дава за пример отново синтактични съчетания, напр.: съпругата му (явно има 
предвид съпруг и съпруга).

2 Подробно изследване на обратните обръщения в диахронен план с ясно очертани 
четири фази на развитие на тази употреба предлагат А. Байрер и К. Костов (Байрер, Костов 
1978).

3 Авторката използва като синоними посесивност, притежателност и принадлежност.
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В друго свое изследване същата авторка обръща внимание на блокира-
ната употреба (за която беше споменато по-горе и у други изследователи като 
В. Алексова и Р. Ницолова) на някои „релативни имена“: Обичам майка си и 
*Обичам майката си (Камаринчева 2012: 19). Камаринчева обаче не посочва 
такъв тип конструкция в друго свое изследване може би защото приема като 
нетърпящо изключение цитираното обобщение на Й. Пенчев: „роднинските 
имена като брат, баща и др. не се употребяват с член в ед.ч., когато се следват 
от притежателна клитика“ (Камаринчева 1999). (Както беше посочено вече, в 
българския език все пак съществуват съчетания от членувано РН в ед.ч. + кратко 
притежателно местоимение – срв. съпругът ми, кумът ми и др.)

На неотчуждаемата посесивност е посветена и дисертацията на Д. Кама-
ринчева. Трябва да се отбележи, че тук за първи път е посочена възможността 
членната морфема да изпълнява посесивна функция. Освен това се отбелязва, 
че посесивност може да се изрази чрез съчетание от нечленувано РН и прите-
жателно местоимение (Камаринчева 2012: 19). 

С оглед на разглежданата проблематика интерес представлява дисерта-
ционният труд на Кр. Хаджиева „Посесивността в българския език – типологи-
чен аспект“ (Хаджиева 2014) и по-конкретно частите, посветени на изразяване-
то на посесивността в българския език и нейните видове. И Кр. Хаджиева, как-
то и други предишни изследователи, застъпва мнението, че българският език 
разполага с морфологично средство за изразяване на посесивност – членната 
морфема. Специално внимание е отделено на средствата за изразяване на по-
сесивност в българския език: лексикално-граматични (местоимения, глаголи, 
предлози), морфо-синтактични (падежни форми), синтактични (въвеждане на 
подчинени изречения в състава на сложното и опериране с части на простото 
изречение) и словообразувателни (афикси, композити). В дисертацията има 
специална част, посветена на видовете посесивност – атрибутивна, предика-
тивна и външна. Отбелязва се, че в по-редки случаи посесивното отношение 
може да бъде изразено в рамките на една-единствена словоформа. Кр. Ха-
джиева изброява списъчно РН, които се употребяват без притежателни местои-
мения и изразяват посесивност (Хаджиева 2014: 104), но също така отбелязва, 
че РН „участват в построяването на външни конструкции с неозначен посесор 
без употребата на определителен член“, напр.: Мама си отиде твърде рано 
от този свят. Посесумът мама имплицира посесор в 1 л., ед. или мн. ч., т.е. 
мама може да се тълкува като ‘моята майка’ или ‘нашата майка’. Според терми-
нологията на Х. Зайлер, посочва Кр. Хаджиева, в подобни случаи отношението 
между посесора и посесума е „вътрешно“ (inherent) (Хаджиева 2014: 147–148). 

В статията на К. Иванова, посветена на релационните имена, сред анали-
зираните лексеми са и роднинските названия. Изхождайки от повърхностната 
структура на изрази като синът на Петър и книгата на Петър, авторката по-
сочва, че става дума за два типа посесивност на означаваните релации. Според 
К. Иванова посесивността при първия израз не е факултативна (за разлика от 
втория израз), защото „релацията е заложена в семантиката на лексемата“ (тъй 
като „човекът не може да бъде просто „син“, той винаги е син на някого“) и „из-
исква задължителен определител“ (Иванова 1987: 64). Както обаче вече беше 
посочено, при роднинските названия невинаги е необходимо задължителното 
формално присъствие на този „определител“. Освен това тук става въпрос за 
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два типа релации: 1) релация на равнище семантика, изразена чрез съотнасяне 
на компонентите Х и Y в инвариантното значение на самото РН (син ‘Х лице от мъжки пол 
по отношение на Y своите родители (майка и баща)’); и 2) релация на равнище синтаксис, 
изразена чрез съотнасянето в речта на самото РН и неговия конкретен „опре-
делител“ (син – Петър = баща). 

Както се вижда, в двата случая референтите са различни. В първия случай 
съществува съотнасяне между Х и Y, докато при втория синтактичната конструк-
ция се характеризира освен със съотнасяне РН – собствено име и с допълни-
телен, посесивен компонент, формално представен чрез предлога на. Лицето, 
назовано с РН, е притежаваният, а лицето, назовано със собствено име, е при-
тежателят. 

Релационните съществителни са изследвани от П. Осенова в дисертацион-
ния ѝ труд „Именните фрази в българския език“ (Осенова 2009). Според П. Осе-
нова част от РН принадлежат към инверсните релационни имена (напр. баба, 
баща, внучка, дядо, завареник, зет, кръщелник, кумец, майка, свекър, свекър-
ва, снаха, чедо, чичо, брат, зълва, сестра, съпруг, съпруга, срв.: баба по от-
ношение на внучка; внучка по отношение на баба), други – към симетричните 
(брат и сестра, срв.: брат по отношение на брат, сестра по отношение на 
сестра). За трети (съпруг и съпруга) се прави уточнението, че е възможно „при-
покриване между инверсна и симетрична релация“ (Осенова 2009: 105–106). 
Неясно остава как тези две имена отговарят на втория посочен тест „‘Ние X и Y 
заедно сме Z’ и ‘Аз съм Z на Y и Y е Z на мен’“ (пак там), тъй като под Z явно се 
разбира РН съпрузи. Неизяснен остава и въпросът дали названията, с които се 
назовават двойки лица (напр. съпрузи, сватове, кумци, кумове), са релацион-
ни съществителни.

Едни от малкото изследвания, посветени на посесивността при роднински-
те названия, са статиите на Д. Камаринчева „За отношението между членуване 
и посесивност“ (Камаринчева 1999) и на Цв. Георгиева „Роднинските названия 
с оглед на категорията посесивност“ (Георгиева 2015а)4.

В статията си Д. Камаринчева разглежда три групи съществителни – род-
нински имена, професионални имена и имена на лица от социалната сфера. 
Изследването е структурирано съобразно четирите начина на изразяване на 
посесивната отнесеност: чрез съчетание от нечленувано съществително име и 
притежателно местоимение (напр. майка ми), само от нечленувано съществи-
телно име (баба живее на село), чрез самостоятелна употреба на членувано 
съществително име (понякога вземам колата на брата) и от членувано съ-
ществително име и посесивно местоимение (братята ми). Прави впечатле-
ние, че на нечленуваните роднински названия е отделено повече внимание 
в сравнение с предишни изследвания. Информацията за притежание според 
авторката „се съдържа имплицитно в пропозицията на изречението“. Трябва да 
се добави, че в пример като посочения: Това колело вуйчо ли ти го купи?, са 
възможни още два случая на семантична зависимост от контекста освен опи-

4 Предстои публикуване на студията на Цв. Георгиева „За изразяване на посесивност-
та при някои роднински названия в българския език с оглед на лексикографската практи-
ка“ (Георгиева 2015б).
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сания (говорещият да се идентифицира с адресата и да говори от негово име) 
– говорещият може да е близък на слушащия (напр. негова баба) и говорещият 
може да е трето лице в комуникативната ситуация, което е в същите роднин-
ски отношения, както и слушащият (напр. негова сестра) (вж. Георгиева 2015б). 
Можем да се съгласим с извода на Д. Камаринчева, че с посесивна семантика 
е натоварено не само посесивното местоимение, но и членната морфема, с 
уточнението, че има немалко случаи в българския език, при които роднинското 
название е изразител на посесивност и в нечленуваната си форма.

В статията на Цв. Георгиева „Роднинските названия с оглед на категорията 
посесивност“ (Георгиева 2015a) се анализират посесивните отношения, които 
се реализират на равнище текст само чрез моносъставна именна единица, 
която може да бъде същинско роднинско название (напр. майка, татко, вуй-
чо, леля) или несъщинско роднинско название (напр. бабиното, мамината; 
чичови, какини; моят, своите и др.). Установява се, че лексикално-граматич-
ните особености на разглежданите наименования (независимо дали те са съ-
ществителни или субстантивирани прилагателни или субстантивирани место-
имения), тяхната форма (определена или неопределена) и синтактичната им 
функция и позиция в изречението са от съществено значение за определяне 
на посесивността. В проучването се прави разграничение между елиптични 
и обратни обръщения и се стига до заключението, че в някои случаи може да 
има нулево означение на посесора (при повечето модели със същински РН), а 
в други – нулево означение на посесума (при обратните обръщения и при мо-
дели с несъщински РН).

От направения преглед може да се обобщи следното. Когато се говори за 
посесивни отношения или за релационни имена, обикновено се посочват като 
класически пример РН. Въпреки това в малко наши трудовете тези имена са 
обект на самостоятелно изследване. Освен това се наблюдава припокриване 
между понятията посесивност и относителност. 

В повечето изследвания вниманието е насочено към посесивната номи-
нална фраза, изградена от членувани и нечленувани форми на РН в съчетание 
с притежателно местоимение. Трябва обаче да се отбележи, че в последно вре-
ме нараства интересът към посесивните отношения, изразени в рамките на ед-
на-единствена дума – чрез членувано РН и чрез нечленувано РН. Направените 
коментари в хода на изложението показват, че съществуват нерешени въпроси, 
чийто отговор предстои да бъде намерен.
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ПАРАФРАЗАТА – ЕДИН НАЧИН НА УПОТРЕБА
В БЪЛГАРСКИЯ И В НЕМСКИЯ ЕЗИК

За да стане ясно кое явление ще се коментира в това изложение, ще ци-
тираме по един пример, ексцерпиран от български и от немски текст. И двата 
текста са публикувани в интернет. 

Когато говорим за бизнес в Китай, мащабите винаги са огромни. Дей-
вид Макензи от CNN показва как китайците са все по-жадни за бира и тър-
сенето на пенливата напитка в поднебесната империя постоянно расте 
(News7.bg). 

Eines der beliebtesten Getränke rund um den Globus: die Cola. Seit mehr als 125 
Jahren ist das Kultgetränk auf dem Markt (FOCUS Online, 25.09.2014)1 

Превод: Една от любимите напитки на планетата е колата. От пове-
че от 125 години култовата напитка е на пазара. 

За термините 

Случаите на парафраза, които ще разглеждаме, в лингвистиката се срещат 
и под термина перифраза. Както в немските, така и в българските речници оба-
че не се предлага задоволително разграничение между значенията на тези два 
термина. Например Е. Добрева и Ив. Савова дефинират подробно двете явле-
ния парафразиране и перифразиране. Парафразирането е: „1. Представяне на 
вече изразено в даден текстов сегмент съдържание по описателен, по-подро-
бен начин, с друг словесен и синтактичен материал; [...] 2. В съвсем общ сми-
съл под парафразиране се разбира въобще всеки един случай на предаване 
на вече изразено съдържание по друг начин – чрез синонимизация, хипер- и 
хипонимизация, чрез перифразиране [...]“ (Добрева, Савова 2009: 157–158). 
Перифразирането също е дефинирано в две значения: „1. Представяне по опо-
средстван, „заобиколен“, нагледно-образен начин на съдържание, изразено на 
друго място в текста чрез обичайния си словесен обозначител [...]; 2. Синоним 
на парафразиране“ (Добрева, Савова 2009: 159). Според тези определения на 
значенията като стилистично и образно явлението се разглежда под название-
то перифраза, а като езиково – под названието парафраза. 

В немската лингвистика също се откриват коментари относно двата тер-
мина, като и тук се търсят достатъчни основания за диференциране на техните 
значения, макар и нерядко да се признава, че се употребяват като синоними 
именно поради затруднението да се прецизира разликата между тях. Кл. Ма-

1http://www.focus.de/gesundheit/videos/wundermittel-oder-knochen-killer-die-
wahrheit-ueber-cola_id_2554225.html (дата на достъп: 12.06.2015).
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ковиак обединява например парафразата и перифразата под понятието „опи-
сание“ (нем. Umschreibung), което разглежда като стилистична фигура. Относно 
разликата между парафраза и перифраза изтъква, че под парафраза се разбира 
по-общото понятие със значение ‘описвам нещо с други думи’, докато при пе-
рифразата нещо се описва така, че да се отличат неговите същностни характе-
ристики, или така, че някои вече въведени особености по еднозначен начин да 
направят предмета разпознаваем (Маковиак 2011: 163). 

В рускоезичната и в българската лингвистика (Станева 2001; Делева 2012) 
за назоваване на явлението се приема терминът перифраза. Смущаващ е обаче 
фактът, че двата термина се употребяват и като синоними, и като означаващи 
напълно различни явления, затова според нас би било по-ясно, ако се смята, 
че става въпрос за едно и също явление, включващо голямо разнообразие от 
случаи, отколкото за две различни явления, които не са точно диференцирани. 
Тук сме приели термина парафраза, тъй като той според нас обхваща повече 
случаи на явлението и тъй като терминът перифраза се предпочита за означа-
ване на явление и в художествената литература. 

За същността на парафразата

Според Р. Якобсон значението на всеки лингвистичен знак е неговият пре-
вод чрез друг знак, особено чрез такъв, който е по-пълно разгърнат. Той гово-
ри за три начина на интерпретация на вербалния знак – предаване чрез други 
знакове на същия език, превеждане на друг език, предаване чрез невербална 
система от символи (Якобсон 1985: 362). 

Според широкото разбиране за парафразата тя обхваща всички начини за 
изразяване на едно и също съдържание с различни езикови средства. Според 
Р. Багат и Е. Хови „Изречения или фрази, които предават едно и също значе-
ние, като използват различни думи, се наричат парафрази“ (Багат, Хови 2013). В 
своя статия авторите изброяват 25 операции, които генерират квазипарафрази, 
както те ги наричат, тъй като не при всички случаи съдържанието на изходната 
номинация и на парафразата е напълно идентично. Те включват и парафрази, 
които са внедрени в структурата на езика (например залоговите отношения) за 
разлика от стилистичните, които се използват със свързваща и с характеризира-
ща функция в текстове. 

Като се изхожда от превода на гръцката дума perichrasis – ‘описателен 
израз, иносказание’, парафразата се определя като „стилистичен похват, кой-
то се изразява в непряко, описателно обозначаване на предмети и явления от 
действителността (предимно с емоционално-експресивен, оценъчен характер“ 
(Енциклопедичен речник 2000). Тук се подчертава, че основна функция на па-
рафразата е да усилва изразителността на текста. 

Според Н. А. Есменска, която изследва явлението във френския език, „Проце-
сът на парафразиране е основан на вътрешно свойство на езика, което се състои 
във възможността за изразяване на едно и също съдържание по различни начи-
ни“ (Есменска 2005: 1). Авторката посочва, че въпреки многобройните изследва-
ния, посветени на парафразата, изучаването на нейния текстов статус не е завър-
шено според новите подходи на съвременната лингвистика (Есменска 2005: 3).
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С други думи, съществуването на парафразите е следствие, първо, от въз-
можността един и същ обект от действителността да бъде назован по различ-
ни начини, второ, от възможността тези различни начини да се интерпретират 
като названия на един и същ обект. В своя учебник „Стилистика на българския 
книжовен език“ Хр. Станева прави преглед на разбиранията за явлението и го 
представя като стилистично средство (Станева 2001: 145–157). И в този учебник 
е осъществено широкото разбиране за парафразата. 

Парафразата в българския език е задълбочено изследвана в съпоставка с 
парафразата в полския език в докторската дисертация на В. Делева, която я 
поставя върху основата на логическата теория за дескрипциите. Авторката обо-
сновава две насоки за изучаване на парафразата, които следват нейната дву-
плановост: на първо място, по отношение на нейната способност да изпълнява 
едновременно и номинационна, и експресивна функция, да денотира и да ко-
нотира, а на второ място, по отношение на нейната семантично и синтактично 
организирана цялост (Делева 2012: 16). В. Делева прави основно структурно-
семантично описание на видове парафрази, заместващи собствено или нари-
цателно име. Според нея поради своята същност парафразите се отличават с 
много висока честота на употреба в публицистиката, където езиковата практика 
до голяма степен е свързана с пропагандата на идеи, с манипулация на съз-
нанието на участника в комуникацията, който е в ролята на слушащ и изпитва 
илокутивната сила на изказването (Делева 2013: 6).

За функцията на парафразата

Като теоретична рамка тук ще приложим разбирането на Р. Харвег за 
изг раждане на текста като линейна верига от елементи, съставена чрез син-
тагматична субституция. Типът парафраза, който ще разглеждаме, е един от 
механизмите за междуфразово и глобално свързване на текстовите елементи 
(повторение, субституция, паралелизъм и др.), при което в текста се създават 
номинативни вериги. 

Типичната за текстовете кореферентност, т.е. многократното съотнасяне 
на дадени езикови изрази с един и същ обект от текстовия свят (референт, де-
нотат), се осъществява безпроблемно само ако съответните езикови средства 
(кореферентни номинации, кореференти) са достатъчно „прозрачни“ и поз-
воляват лесно да се установи референциалната им идентичност. Всяко недо-
глеждане или неумелост в този аспект затормозява осъзнаването на текстовите 
връзки (Добрева, Савова 1994: 28). 

След въвеждане на даден обект чрез начална номинация, ако той има про-
дължаваща валидност в текстовия свят, идеята за него се подема и препраща 
чрез серия от обозначения, образуващи т.нар. номинативни вериги. Обозначе-
нията могат да бъдат повторения на първото название или разнообразни него-
ви заместители (Добрева, Савова 1994: 163–165).

Тук ще се коментират само случаи на употреба на парафразата като тек-
стово явление, в които тя се включва в номинативната верига като един от ви-
довете заместители на първично или изходно название и по този начин като 
свързващо средство, което при това измества различни други субституиращи 



96

средства, особено често притежателни или лични местоимения, лексикални 
повторения, съюзни връзки. В тези случаи парафразата: 1) стои след употребе-
но първично название в текста, чрез асоциацията с което се декодира; 2) пред-
ставлява вторично название, преминаващо от предикативна функция, която е 
неговата примарна, към аргументна функция в изречението (на подлог, допъл-
нение, обстоятелство, несъгласувано определение) и така идентифициращо са-
мостоятелно денотата. Например изходното название кафе при необходимост 
от повторна номинация в текста се замества от своя парафраза, например в из-
казването Всички обичат горчивата напитка. Изразът горчива напитка може 
да определя първичното название в структурите Кафето е горчива напитка, 
Горчивата напитка кафе, Тази горчива напитка кафето, в състава на които 
изразът горчиво кафе не назовава и идентифицира, а описва обекта, като под-
чертава определено негово качество. Например: Когато сутрин се събудим, 
си правим чашка кафе. През деня също доста често ни се случва да посягаме 
към чашката с горчивата напитка. С други думи, не изобщо съществуването 
като израз, а транспонирането на предикатен израз в позицията на аргумент и 
отнасянето му еднозначно до един-единствен обект създават типа парафраза, 
която разглеждаме тук. 

Транспозицията е един от механизмите за осъществяване на синтактична 
деривация, но тя е свързана с възникване на нова логико-семантична струк-
тура, различна от тази, в която и предикатът, и аргументът изпълняват своите 
примарни функции, а именно предикатът описва, а аргументът осъществява 
референция. Деривираният аргументен израз във вид на парафраза притежава 
само част от свойствата на същинския аргумент (Каролак 1984: 43, цит. по Де-
лева 2013: 11). 

Докато други изследвачи (Делева 2012) подчертават, че парафразата е ви-
наги многословно название, според нас и еднословни названия, които назо-
вават признак на обекта и се асоциират с него по същия описан вече начин, 
например писателя, поета, спортиста; напитката, се включват към същия 
тип вторична номинация. Те имат същата функция, както многословния израз, 
но съдържат само родовото название без ограничаващото определение.

Безспорно парафразата предоставя голямо богатство от типове и от аспек-
ти, в които може да се изследва, но тук ще коментираме само случаи, в които 
тя се използва в писмени и устно произнесени текстове, при които се намира 
на твърде малка дистанция от изходното название. Такива случаи имат голя-
ма честота на употреба в български и немски медийни текстове и привличат 
вниманието не само на лингвисти, тъй като опосредстват интерпретацията на 
текста и придават маниерност на стила.

Какво замества парафразата

Явлението е посочено с няколко примера като езикова стратегия, нарече-
на текстова синонимия от Кр. Стоянов, според когото изискванията за разно-
образие и оригиналност на езика в медиите, за промяна на вече познатия и 
банализиран изказ, както и вероятността от повторения обуславят появата на 
струпвания на лексика, която ерозира изказа, например: самолет – аероплан 
– летало – въздухоплавателна техника и др. (Стоянов 1999: 90–91). 
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Според текст във вестник „Капитал“ „По кривата логика на печатните жур-
налисти много по-хубаво е да напишеш нещо изкилиферчено, отколкото да 
използваш една и съща дума в две съседни изречения. Така нефтът става чер-
ното злато, а златото – ценният метал“ (Юрданов 2009). Според друг текст 
в интернет „Един от най-силните страхове на младите журналисти е страхът от 
повторения. Изглежда това е единственият сериозен урок по стилистика, който 
българската образователна система предлага“ (Бориславов 2009).

Ние приемаме тези точни констатации на авторите в цитираните откъси, 
както и споменаваната в посочените по-горе изследвания употреба на пара-
фразата с цел избягване на повторенията. От провеждани в продължение на 
няколко години наблюдения върху немски и български публицистични тексто-
ве обаче стигнахме до извода, че тези употреби представляват криворазбрани 
неповторения, затова тук ще се опитаме да отговорим на въпросите какво точ-
но замества този тип парафраза, от една страна, и как нейната честа употреба 
в един текст влияе върху интерпретацията на текста – от друга страна.

От корпус с примери, ексцерпирани от публицистични материали в бъл-
гарски и немски медии, подбрахме няколко текста, които подложихме на два 
вида операции. (Заради ограниченията в обема на изложението не посочваме 
сайтовете, съдържащи отделните текстове.) Първо, заменихме парафразите с 
изходните названия, в резултат от което се получиха текстове, съдържащи не-
колкократни лексикални повторения като свързващи средства. Наричаме тази 
операция реконструкция, тъй като я асоциираме с връщане към структурата 
преди заместване на повтарящите се названия с други средства. Втората опера-
ция се изразяваше в редактиране на получените текстове с цел да се избегнат 
повторенията. За всеки текст се получиха по три варианта – оригинален и изхо-
ден, реконструиран и редактиран. Само българските реконструирани текстове 
подложихме на редактиране и от 22-ма студенти, носители на езика.

Според позицията на парафразата спрямо изходното название се откроиха 
няколко типа текстове – в единия тип парафразата се намира в едно и също 
изречение с изходното название; в другия тип парафразата се намира в след-
ващото или в друго съседно изречение; в третия тип парафразата е в първото 
изречение в текста, а изходното название е в заглавието на същия текст. 

Примери от български текстове:
Изходен текст: Традиционният празник на пелина в старозагорското село 

Змейово събра много почитатели на горчивата напитка. 
Реконструиран: Традиционният празник на пелина в старозагорското село 

Змейово събра много почитатели на пелина. 
Редактиран: Традиционният празник на пелина в старозагорското село 

Змейово събра много негови почитатели. 

*
Изходен текст: Както знаем, пивото е натурален продукт, тоест то не съ-

държа консерванти. В това е уникалността на горчивата напитка.
Реконструиран: Както знаем, пивото е натурален продукт, тоест то не съ-

държа консерванти. В това е уникалността на пивото.
Редактиран: Както знаем, пивото е натурален продукт, тоест то не съдър-

жа консерванти. В това е неговата уникалност.

7 За словото – нови търсения и подходи
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*
Изходен текст: Русия изпраща камиони с хуманитарна помощ за Украй-

на. Хуманитарните товари са преминали границата. (БНР, 2014) 
Реконструиран: Русия изпраща камиони с хуманитарна помощ за Украй-

на. Камионите с хуманитарна помощ са преминали границата. 
Редактиран: Русия изпраща камиони с хуманитарна помощ за Украйна. 

Камионите/Те/които са преминали границата. 

*
Изходен текст: Кафето има и други ползи върху организма. Изследвания 

показват, че кофеиновата напитка помага за ускоряването на метаболизма.
Реконструиран: Кафето има и други ползи върху организма. Изследвания 

показват, че кафето помага за ускоряването на метаболизма. 
Редактиран: Кафето има и други ползи върху организма. Изследвания по-

казват, че то помага за ускоряването на метаболизма.

Примери от немски текстове:
Schokolade, Kuchen oder Eis: Ohne Zucker wäre das Leben nicht so verführerisch. 

Jeder Deutsche konsumiert im Jahr beinahe 40 Kilo des Süßmachers. 
Превод: 
Изходен текст: Шоколад, сладкиш или сладолед – без захар животът не 

би бил така изкусителен. Всеки немец консумира на година близо 40 кг от под-
слаждащото средство.

Реконструиран: Шоколад, сладкиш или сладолед – без захар животът не 
би бил така изкусителен. Всеки немец консумира на година близо 40 кг захар.

Редактиран: Шоколад, сладкиш или сладолед – без захар животът не би 
бил така изкусителен. Всеки немец консумира на година близо 40 кг от нея.

*
Bier lässt die Oberweite wachsen oder Bier ist die beste Medizin – Um die 

Wunderkraft des Gerstensaftes ranken sich zahlreiche Mythen. Und macht Bier 
wirklich dick? Die MARKTCHECK-Top 3 klären auf, was das Lieblingsgetränk der 
Deutschen wirklich kann.

Превод: 
Изходен текст: Бирата помага за нарастване на гръдната обиколка или 

бирата е най-доброто лекарство – за вълшебната сила на ечемичения сок 
се носят много митове. А напълнява ли се действително от бирата? Топ 3 на 
MARKTCHECK разясняват на какво действително е способна любимата напитка 
на немците.

Реконструиран: Бирата помага за нарастване на гръдната обиколка или 
бирата е най-доброто лекарство – за вълшебната сила на бирата се носят много 
митове. А напълнява ли се действително от бирата? Топ 3 на MARKTCHECK раз-
ясняват на какво действително е способна бирата. 

Редактиран: Бирата помага за нарастване на гръдната обиколка или бира-
та е най-доброто лекарство – за нейната вълшебна сила се носят много митове. 
А напълнява ли се действително от бирата? Топ 3 на MARKTCHECK разясняват на 
какво действително е способна тя. 
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*
Kartoffel-Irrtümer: Vitaminbomben, die dick machen? 
So zufällig wie Christoph Kolumbus Amerika entdeckte, so zufällig kam man 

hierzulande auf die tolle Knolle. Bis in Deutschland die Kartoffel als Nahrungsmittel 
entdeckt wurde, vergingen fast zwei Jahrhunderte.

Превод: 
Изходен текст: (заглавие) Заблудите за картофите – витаминозни бом-

би, от които се пълнее?
Също така случайно, както Христофор Колумб открива Америка, по нашите 

земи попадат на страхотната грудка. Докато открият картофите като храните-
лен продукт в Германия, изминават почти два века. 

Реконструиран: Заблудите за картофите – витаминозни бомби, от които 
се пълнее?

Също така случайно, както Христофор Колумб открива Америка, по нашите 
земи попадат на картофите. Докато открият картофите като хранителен про-
дукт в Германия, изминават почти два века. 

Редактиран: Заблудите за картофите – витаминозни бомби, от които се 
пълнее?

Също така случайно, както Христофор Колумб открива Америка, по нашите 
земи попадат на картофите. Докато ги открият като хранителен продукт в Гер-
мания, изминават почти два века. 

А ето и два текста, представящи една и съща новина – от немския и от бъл-
гарския печат, за които ще дадем само оригиналните версии:

Michael Schumachers Managerin äußert sich zu dem Gesundheitszustand von Mi-
chael Schumacher und verrät, wie es dem der Formel-1-Legende aktuell wirklich geht. 

„Wir sind froh weiter sagen zu können, dass er Fortschritte macht und ich sage 
das immer in Anbetracht der Schwere seiner Kopfverletzung“, sagte Kehm laut 
diversen Medien in einem Interview für einen Uhren-Sponsor des siebenmaligen 
Formel-1-Weltmeisters. 

Die Genesung des zweifachen Familienvaters werde aber noch lange dauern, 
so Kehm weiter.2 

Превод: 
Мениджърката на Михаел Шумахер прави изявление за здравословното 

състояние на Михаел Шумахер и разкрива как в действителност се чувства в 
момента легендата на Формула 1. 

„Радваме се, че можем отново да съобщим, че той бележи напредък. Каз-
вам това, като винаги имам предвид тежестта на нараняването на главата му“, 
е казала Кем според различни медии в интервю за спонсор на часовници на 
седемкратния световен шампион на Формула 1. 

Възстановяването на бащата на две деца ще продължи обаче още дълго 
време, е допълнила Кем.

Същата новина за Шумахер от българския печат:
Възстановяването на Михаел Шумахер „бележи прогрес“. Това заяви мени-

джърът на седемкратния шампион във Формула 1.

2 http://www.bunte.de/sport/michael-schumacher-endlich-ein-lebenszeichen-121642.html 
(дата на достъп: 12.06.2015)
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Бившият пилот претърпя тежък инцидент по време на ски през декември 
2013 година. Във френските Алпи германецът си удари главата, след което пре-
кара месеци в кома3.

Вж. също по въпроса в немския език в: Бурова 2015. 

Анализ. Начин на употреба на текстови парафрази

Като най-общ извод от разглеждането и операциите с примерите може да се 
каже, че текстовата парафраза, която служи за повторна номинация, а в текстове-
те има аргументна функция, извеждаща я всъщност до показаната честа употре-
ба, е широко разпространена и в немския, и в българския език. Докато фактът, че 
кафето е горчива напитка, съществува като познание и не е нужно да се изказва 
толкова често, употребата на съчетанието горчивата напитка като парафрас-
тичен израз го прави широко разпространено в публицистичните текстове и за 
двата езика. (Изписването в интернет на съчетанието горчивата напитка дава 
222 000 резултата за 0,23 секунди, а на немската дума das Erfrischungsgetränk 
(освежаващата напитка) дава 511 000 резултата за 0,51 секунди. И двете па-
рафрази служат за означаване и на различни други видове напитки.) 

Студентите, които редактираха българските текстове, съдържащи лекси-
кални повторения, заместиха по-голямата част от повторенията с местоимения 
или съюзни връзки. Само двама души използваха по една парафраза – напит-
ката и алкохола, и двете като номинации на пелин. Като интересен факт се от-
крои нулевата експликация на субституиращо средство, например: от изходния 
текст Откриха още едно полезно действие на кафето. Горчивата напитка 
убива депресията, реконструиран като Откриха още едно полезно действие 
на кафето. Кафето убива депресията, няколко души дават редактиран ва-
риант Откриха още едно полезно действие на кафето – убива депресията. 

Според анализа на разглежданите примери могат да се откроят най-типич-
ни случаи, в които парафразата замества израз с притежателно или лично мес-
тоимение; измества съюзна връзка между две изречения или измества нулево 
субституиращо средство.

Вторият общ за двата езика извод е, че на пръв поглед под парафразата 
прозират лексикални повторения. Ако се доверим на редакцията на текстовете, 
която направихме, включително и редакцията на 22-ма студенти, ще заключим, 
че всъщност парафразата не замества лексикални повторения, а замества за-
местващите ги средства, най-често местоимения – т.е. извън журналистическа-
та практика повторенията се редактират, като се заместват не с парафраза, а с 
местоимения или други средства.

Според Л. Виготски във вътрешната реч, протичаща в съзнанието, почти 
липсват обектите за сметка на предикатите, тъй като ние знаем за какво мис-
лим. В момента обаче, когато вътрешната реч преминава във външна – устна 
или писмена, „ситуацията трябва да бъде възстановена във всички подробнос-
ти, за да стане понятна за събеседника“ (Виготски 1983: 285), което означава 

3http://www.standartnews.com/sport-sportove/sastoyanieto_na_shumaher_se_
podobryava_-286002.html (дата на достъп: 12.06.2015)
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да се назоват и обектите освен предикатите. Затова твърдим, че на границата 
между вътрешната и външната реч се появява необходимост първичното наз-
вание на обекта, денотат на текста, да се повтаря при всяко появяване на пред-
ставата за него.

При продуцирането на текста обаче това повтаряне не е възможно (освен 
заради специални прагматични намерения или заради недостатъчно владеене 
на чужд език), затова езикът е изградил свои заместващи средства. Всяко ново 
експлициране на изходното название на обекта може да се появи след изчерп-
ване на другите субституиращи и свързващи средства в по-дълъг текст или в 
случаи, когато кохерентността е застрашена и се появява опасност от неясно-
та. За да не се повтарят едни и същи номинации, съществуват местоименията 
като граматични средства, чрез които се осъществява и една от най-силните 
тенденции в езика – за икономия на изказа. Местоименията, както и лексикал-
ните повторения на членувани или придружени от показателно местоимение 
съществителни, някои наречия или други специални изрази, напълно успешно 
изпълняват функцията на свързващи текста средства, като поддържат иденти-
фикацията на назования вече обект. На трето място идват парафразите, които 
заместват заместващите средства, като назовават отново, но вече описателно 
и/или характеризиращо обекта. 

С други думи, в съзнанието на говорещ или пишещ при изграждане на тек-
ста се проиграват няколко момента: 

– Вътрешна реч в съзнанието – почти само от предикати за сметка на обек-
тите.

– Външна, и особено писмена реч – необходимост от назоваване и на 
обектите освен на предикатите. 

– Заместване и избягване на повторения на имената на обектите чрез раз-
лични езикови средства.

– Заместване на заместващите средства с парафрази.
Прогресията при изграждане на текста, повествуващ за определен денотат, 

включва първично название на обекта/денотата, субституиращо средство, нуле-
ва експликация, парафраза. За текстовете, които разглеждаме, като че ли субсти-
туцията с местоимения е пропусната и на тяхно място идват парафразите. Като 
че ли в момента, в който стигне до местоимението, което би било на своето ес-
тествено място, говорещият решава отново да назове обекта, но чрез парафраза. 

При използване на изходното название и парафразата в две съседни из-
речения се натрапва впечатлението, че първото изречение може да бъде про-
дължено и да включи цялата информация, но е изкуствено приключено, за да 
може в следващото да се включи парафраза. 

Интерпретацията – защо са порочни разглежданите употреби

Когато се продуцират дълги изречения в устната и в писмената реч, съ-
ществува опасност от загуба на кохезията заради незадържане на цялата ин-
формация в краткосрочната памет. В лингвистиката на текста местоименията 
се разглеждат като проформи, които „позволяват на употребяващите текста да 
държат на разположение съдържанието в активното хранилище на паметта, 
без да се налага да се повтаря всичко“ (Богранд, Дреслер, Стоянова-Йовчева 
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1995: 67). Затова, когато изходното название и парафразата стоят в едно и също 
или в съседни изречения и когато липсват условия за двусмислица (не се спо-
менават и други обекти със същите граматически показатели на названието), 
употребата обикновено на местоимения е напълно достатъчна, а парафразата 
в много от случаите е излишна. 

За да идентифицира обекта, вторичното название трябва да се декодира, 
като се асоциира с първичното. Тъй като парафразите, които разглеждаме, най-
често съдържат родовото название за обекта, възприемащият текста трябва да 
измине същия път, който е изминал пишещият, за да идентифицира назования 
обект. Например, ако вместо кафе се използва с функция на парафраза съчета-
нието горчива течност, за да се отнесе към кафе, в съзнанието протичат умо-
заключенията кафето е течност, кафето е горчиво, следователно горчива 
течност означава кафе. Да припомним, че това преработване на парафразата 
е възможно единствено в същото референтно пространство, в което се намира 
изходното название, тъй като горчива течност могат да бъдат назовани и бира-
та, пелинът, матето и др. Тук не разглеждаме парафрази, назоваващи собстве-
ни имена, макар че включихме текстове, отнасящи се до определена личност 
(М. Шумахер), само като демонстриращи употребата. Ако съответната парафра-
за е добила популярност или се е превърнала в клише, тя се отнася по-пряко към 
обекта. Според нас обаче нейната интерпретация винаги изисква допълнителни 
усилия особено ако авторите на публицистичните текстове се стремят и към ори-
гиналност, която в много случаи се изразява в използване на все по-общия род 
в йерархията на обекта, тъй като очевидните категоризации вече са използвани 
и „изразходвани“ – в един български текст в интернет руколата се нарича далеч-
ния роднина на зелето, карфиола и ряпата; в други текстове градушката се на-
рича лед, сладоледът – сладкия лед, а рибите – водни същества. В немски текст 
аспержите се наричат ядлива слонова кост, а кока-колата – кафява лимонада. 

В разглежданите случаи парафразата опосредства интерпретацията на тек-
ста, изисквайки връщане на вниманието към характеристиките на назовавания 
обект, за да бъде той идентифициран, докато другите заместващи средства, осо-
бено местоименията, свързват плавно и ненатрапчиво. „Проформата намалява 
усилията на преработването, тъй като е по-кратка от израза, вместо който се упо-
требява“ (Богранд, Дреслер, Стоянова-Йовчева 1995: 71). Според нас при това 
връщане на вниманието към признаците на обекта, означени чрез парафразата, 
се получава един вид прекъсване и затрудняване на интерпретацията на текста. 
(Тук не коментираме случаи, когато парафразата назовава непознати за възприе-
мащия качества на обекта.) Трябва да се отбележи, че този процес на възприема-
не има модификации в зависимост от състава и семантиката на самата парафраза. 

Начин на употреба в български и немски текстове

Както вече обобщихме, явлението се среща твърде широко в медийните 
текстове на двата езика. По един и същ механизъм един описателен израз из-
лиза от атрибутивно или предикативно съчетание, преминава в ролята на аргу-
мент в изказването и се превръща в парафраза. 

– И в българските, и в немските медийни текстове парафразите се основа-
ват най-често на родови понятия, както по-общи, така и по-малко общи, огра-
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ничени чрез един от признаците на съответния обект (горчива напитка, кафя-
ва течност).

– И в двата езика най-впечатляваща е компактната употреба на парафра-
зата, в много тесни текстови рамки – в едно и също изречение или между две 
или повече съседни изречения, както и между заглавен израз и изречение в 
началото на основния текст.

– Според нашия корпус от примери в българския език по-често, отколкото 
в немския парафразата се появява в едно и също изречение с изходното назва-
ние на обекта, като измества от употреба дълги или кратки форми на притежа-
телните местоимения. 

– В немските текстове по-често, отколкото в българските изходното наз-
вание и парафразата се намират в две или повече съседни изречения, заради 
което се изместват от употреба лични местоимения или съюзни връзки между 
прости изречения. 

– Докато в българските текстове парафразата е в едно и също изречение 
с първичното название и замества прономинален израз за притежание, в нем-
ските текстове замества лично местоимение в ролята му на субект или обект.

– В немските текстове по-често, отколкото в българските парафразата се 
намира в началото на материал след първично название в заглавие. Това спо-
ред нас може да разкрива по-голяма степен на навлизане на разглежданата 
употреба в немския медиен стил.

– И за двата езика разглежданият тип парафрази се употребяват особено 
често в новинарски злободневни (жълти) текстове.

– И за двата езика се откриват материали, чиито автори не прибягват до 
разглежданата употреба. 

– В немски текстове се откриха случаи на ограждане на парафразата с ка-
вички, издаващо особеното мнение на пишещия, вероятно за оказионална но-
минация, докато в български текстове не се откриха такива случаи.

– И за двата езика има позиции на парафразата в текста, които подкрепят 
и оправдават разглежданите употреби, т.е. служат за избягване на неяснота, но 
тези случаи не са типични. 

Следващ етап на изследване върху този въпрос би бил проследяването на 
точната синтактична позиция на изходното название и на парафрастичния из-
раз, което би довело до установяване на варианти на употреба.

Според нас разглежданите случаи могат да се обяснят със страх у пише-
щите от повторения, със страх от двусмислица, с желание да се презастраховат 
против тези явления, да се освободят от мисълта за тях. В някои случаи се стре-
мят да изтъкнат допълнително качества на обекта, да следват модни или дори 
задължителни според тях за медийния стил употреби. Това освобождаване 
обаче в същото време води до необходимостта от непрекъснато сътворяване 
на все нови и нови парафрази, назоваващи един и същ обект, до разкриване на 
неизползвани категоризации и качества на този обект.
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Сия Колковска, Ванина Сумрова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЛЕКСИКОГРАФСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОРПУС

Българският национален корпус (http://search.dcl.bas.bg/) е създаден през 
2009 г. в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН 
като едноезиков корпус, обединяващ колекциите от текстове на Секцията за 
компютърна лингвистика и Секцията за българска лексикология и лексикогра-
фия. Впоследствие Корпусът прераства в многоезиков, включващ паралелни 
корпуси от 47 езика, в резултат на което обемът му нараства значително, като в 
момента българската част съдържа около 1,2 милиарда думи, включени в око-
ло 240 000 документа. Той представлява „голям (според съвременните разби-
рания), небалансиран, динамично развиващ се корпус“ с развита анотационна 
схема и „таксономично организиран класификационен модел на метаданните 
за описание на текстовете“ (Коева 2014: 47). Тези особености на Българския на-
ционален корпус (нататък – БНК) са резултат от прилагането на съвременните 
подходи в корпусната лингвистика, насочени според Св. Коева към „динамично 
събиране и съставяне на големи по обем многоезикови корпуси, характери-
зиращи се с разширени категоризационни и анотационни данни, обединени 
от обща класификационна схема“ (Коева 2014: 44). Системата за разширено 
търсене в БНК дава възможност за извличане на разнообразна лингвистична 
информация чрез различни по сложност заявки1.

БНК се използва широко в различни научни и научно-приложни области, 
като тук се разглеждат някои аспекти от неговото приложение в лексикограф-
ската работа, в която използването на корпуси вече е стандартна практика. 
Проблемите, свързани с използването на БНК в българската лексикография, са 
разглеждани многократно2. Тук се представят някои резултати от приложени-
ето на БНК при изработването на многотомния академичен Речник на българ-
ския език (по-нататък РБЕ), като целта е да се откроят тези особености на БНК, 
които са особено полезни с оглед на усъвършенстването на определени пока-
затели на РБЕ. 

РБЕ е най-значимият и представителен тълковен речник на българския 
език с публикуваните досега 15 тома (букви А–Р) и преиздадените преработени 
(осъвременени и допълнени) първи четири тома, чието първо издание е преди 
преломната (включително в езиков аспект) 1989 г. До момента РБЕ включва 
повече от 119 000 заглавни думи, като вече е осигурен и онлайн достъп до не-
говото съдържание (http://ibl.bas.bg/rbe/).

1 Характеристиките на БНК са разглеждани в редица публикации, срв. Коева и др. 
2010; Koева и др. 2011.

2 Корпуснобазираният подход се прилага в българската академична лексикография 
от 2005 г., като разнообразните аспекти на това приложение са разглеждани в поредица 
от разработки (вж. Благоева, Колковска 2011 и посочената там литература).
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Какво отличава РБЕ от останалите тълковни речници на българския език? 
Две са неговите най-важни особености: пълнотата в отразяване на речнико-
вото богатството на българския език и детайлността в семантичното описа-
ние на заглавните думи. Тези два показателя са залегнали в концепцията на РБЕ 
и определят в голяма степен спецификата му.

Показателят пълнота се отнася до редица елементи на макро- и мик-
роструктурата на РБЕ – и словника, и различни зони на речниковата статия 
(граматична, семантична, фразеологична, справочна и др.). Този показател е 
свързан, на първо място, с широкия хронологичен и функционален диапазон 
на лексикалните единици, представени в РБЕ (при обхващане на българската 
лексика от последните близо 200 години), с включването на думи, значения и 
употреби извън активния речников фонд (остарели, нови, от субстандартните 
регистри или срещащи се сравнително рядко), каквито по правило не присъст-
ват в по-малките по обем тълковни речници. На второ място, показателят пъл-
нота е свързан с изчерпателното отразяване на характеристиките на заглавни-
те думи (граматични особености на заглавката или на отделни значения, съче-
таемост, произход на заемките, фонетични или словообразувателни варианти 
и др.) и с по-пълното представяне на поликомпонентните лексикални единици 
във фразеологичния блок (отразяващ участието на заглавната лексема във фра-
зеологизми, в съставни наименования или в сложни съюзи и пр.).

Показателят детайлност се отнася до равнището на представяне на зна-
ченията на заглавните думи, свързано с по-голяма конкретност и диференциа-
ция, вследствие на което при редица заглавни думи в РБЕ се отделят повече 
значения в сравнение с другите речници. В много случаи се разграничават и 
нюанси към отделните значения, както и специфични типични словосъчетания 
(наричани според концепцията на РБЕ употреби), а също и т.нар. образни упо-
треби – все елементи, които не намират място в по-малките тълковни речници.

БНК се използва активно при съставянето на Речник на българския език от 
том 13 нататък. Вече се очертават ясно резултатите от неговото приложение, 
особено в най-новия публикуван том 15 (буква Р), при изработването на който 
корпусните данни от БНК са използвани много широко и последователно. Ре-
зултат от това е усъвършенстването на изданието по отношение на най-важни-
те му показатели – пълнота и детайлност на семантичното представяне3.

Утвърдена практика при съставянето на най-новите томове на РБЕ, върху 
които се работи през последните години, е използването на автоматично гене-
рирани от БНК списъци с леми или словоформи, подредени по честота. Благо-
дарение на големия обем на Корпуса тези списъци включват не само думите 
от активния речников фонд, но и множество по-редки или по-малко употре-
бими думи, което гарантира в значителна степен това да не бъдат пропускани 
лексеми, които присъстват в съвременния български език, но липсват в лекси-
калните картотеки и в предходни речници. Така например лексеми или дори 
цели словообразувателни гнезда като разгазирам, разгазиране, разгазиран, 

3 Ролята на корпуснобазирания подход за подобряване на такива важни характерис-
тики на всеки речник като точност, системност и пълнота на представянето на лексикални-
те единици е посочена от редица изследователи (вж. например Аткинс 2002).
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равнопоставям, равнопоставя, равнопоставяне, равнопоставено, рампи-
рам, рампиране, рампов, развъдчик, разностилен, разностилие, разнотипен, 
разнотипност, разобличаващ, рутинирам се, рутинирано, рутинираност, 
различност, рангов, ранговост, раблезиански и много други са регистрирани 
само в БНК и включването им в Речник на българския език е основано на кор-
пусни данни.

Подобрение на показателя пълнота се наблюдава и при отразяване на 
фразеологичните единици, в които участват заглавни думи в РБЕ. Наблюдени-
ята върху поведението на тези думи в големи масиви от текстове в БНК да-
ват възможност за установяване на фразеологични съчетания, които липсват 
в други речници. Така например въз основа на корпусни данни при заглавните 
думи размахвам и разменям са установени фразеологичните съчетания, съот-
ветно размахвам пръст (на някого) и разменяме си ролите (с някого), които са 
включени в речниковите статии на тези глаголи. Същото се отнася и за състав-
ното наименование развален телефон (название на детска игра) и за фразео-
логизма развален телефон (с вариант като развален телефон) със значение 
‘ситуация и др., при която информация, факти и под. се предават, представят 
неточно, изопачено’.

Трябва да се подчертае, че подобряването на показателя пълнота на РБЕ в 
резултат от приложението на БНК се дължи на такава важна особеност на този 
корпус, каквато е големият му обем. Този съществен резултат от лексикограф-
ското приложение на БНК е потвърждение за полезността от създаването на 
колкото се може по-големи по обем корпуси, посочена от редица изследовате-
ли (Килгариф, Грефенстет 2003; Мейер 2004: 14; Аткинс, Ръндел 2008: 61; Чер-
мак 2010; Коева 2014: 39). Според Св. Коева „по-големият обем на корпусите 
предполага по-достоверна илюстрация на по-широк кръг езикови явления (с 
по-висока честота на срещане и разнообразна дистрибуция в различни тема-
тични области, стилове и жанрове)“ и същевременно е предпоставка за това 
корпусите да съдържат „достатъчно на брой срещания дори за рядко употре-
бими думи, рядко употребими колокации и рядко употребими съставни лекси-
кални единици“ (Коева 2014: 39).

Важен резултат от възможността за наблюдения на по-разнообразни кон-
тексти на думите в Корпуса е по-пълното и детайлно семантично представяне 
на заглавните лексеми в том 15 на РБЕ. Това се отнася до:

Значенията на заглавните думи и на фразеологичните единици

Например благодарение на наблюдавани в БНК примери се установява 
развитието на преносно значение на съществителното име рунд ‘поредна фаза 
от продължителен и многоетапен конфликт, съдебен спор, противопоставяне 
или надпревара’, с което то се употребява извън спортната сфера (пример: За-
губихме първия рунд в борбата с наркоманията), на преносно значение на 
прилагателното име разноглед ‘за човек – силно затормозен или смутен, обър-
кан, обикн. поради умора, претоварване и под.’, използвано в разговорния 
език (напр. ставам разноглед, правя някого разноглед) и т.н. При наблюдени-
ята върху срещанията на глагола развеждам се в Корпуса се установява новото 
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му значение ‘прекратявам отношенията си с някого, интереса си към някого, 
нещо’.

Резултат от използването на БНК е и по-точното и пълно отразяване на 
фразеологичните единици в РБЕ. Например, ако в том 3 на РБЕ фразеологизмът 
голяма работа1 

(посочен във фразеологичния блок на прилагателното голям) 
е представен само със значението ‘човек, издигнал се обществено или служеб-
но’, в том 15 (при съществителното работа) неговата семантика е представена 
значително по-пълно, като са отбелязани и значенията ‘човек, който превъз-
хожда другите със своите качества, способности, възможности’ и ‘много симпа-
тичен, добър, услужлив и под. човек’. Тези значения са извлечени от примери 
от Корпуса. Аналогичен е случаят с фразеологизма като мехлем на (за) рана, 
при който (в сравнение с други речници, както и с другите томове на РБЕ) е 
прецизирана формата и са отделени четири значения въз основа на примери 
от БНК.

Така корпусните данни дават основания за идентифициране на значения, 
които липсват в други тълковни речници на българския език и не са застъпени 
в лексикалните картотеки.

Семантичните нюанси

Въз основа на корпусни данни е отделен например нюансът на прилагател-
ното име разноезичен ‘който е свързан с говор, общуване, разговори на различ-
ни езици’ (напр. разноезична глъч, разноезични крясъци), отбелязан при зна-
чението ‘за говор, общуване, разговор и под. – който се извършва на различни 
езици’. Наблюдавани в Корпуса примери дават основание за разграничаване и 
на нюанса ‘мивка с форма на черупка от мида’, посочен при второто значение 
на съществителното раковина ‘предмет, изделие с форма на черупка на мида’.

Образните употреби

БНК подпомага лексикографската работа и при откриването на образни 
употреби. Примери като Облеклото е раковина, към която тялото се прис-
пособява; разтворената звездна раковина / на утринта над морския прос-
тор насочват именно към такава употреба на думата раковина в основното ѝ 
значение ‘черупка на мекотело (мида, охлюв, рапан)’.

Много важен резултат от използването на БНК е улесняването на лекси-
кографа в случаите, когато той трябва да се ориентира в изобилен лексикален 
материал, който следва да анализира внимателно, за да се постигне необхо-
димото равнище на пълнота и детайлност на лексикографското представяне 
в РБЕ. Проблемът, свързан с изобилието от лексикален материал, което може 
да затрудни анализа на лексикалните единици, се отнася както за традицион-
ните лексикографски методи, така и за корпуснобазираните методи. За разли-
ка от традиционната лексикография корпуснобазираните методи обикновено 
включват различни средства за справяне с този проблем. БНК също предоставя 
такива възможности, базиращи се на развитата му анотационна схема, на раз-
ширената система от метаданни, с която той разполага, и на функционалности-
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те на системата за разширено търсене в него. Тези особености на БНК дават 
възможност за филтриране на нерелевантните за дадена цел употреби, което 
помага на лексикографа да се ориентира в лексикалния материал и съкращава 
времето за откриване и подбор на подходящи примери.

Много полезна в това отношение е възможността за ограничаване на тър-
сенето в БНК по определен хронологичен, стилов, жанров или стилистичен 
признак. Например преносното значение на съществителното име спирачка 
‘дейност, фактор, който е пречка за извършването, протичането на нещо’, за 
което се предполага, че би трябвало да се среща извън техническата област, 
може лесно да се идентифицира в текстовете от БНК и да се илюстрира с под-
ходящи примери. Чрез ограничаване на търсенето в подкорпуса MassMedia и 
чрез избор на стойност на категорията стил „публицистичен“ се откриват реди-
ца примери, в които това съществително име е използвано в посоченото пре-
носно значение, срв. Сериозна спирачка за последващ ръст на акциите на 
дружеството може да се окаже липсата на каквато и да е информация от 
управляващите за неговото бъдеще (в-к „Банкеръ“).

Лексикографът е улеснен при ориентацията си в лексикалния материал и в 
редица други отношения: например когато трябва да намери употреби на омо-
нимни лексеми и форми (по-специално при прилагателни имена в ср. р. ед. ч. и 
при наречия), на субстантивирани форми на прилагателни имена (отразявани 
при определени условия в РБЕ) и др. В тези случаи БНК дава възможности за 
елиминиране на нерелевантните примери чрез търсене с регулярни изрази, 
отразяващи различия в съчетаемостта на лексемите. На фиг. 1 и 2 са представе-

Фиг. 1. Търсене на словоформата рутинно
(нечленувана форма за ср. р. ед. ч. на прилагателното рутинен) в БНК
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ни резултатите от заявките <рутинно[0,0]*{POS=N}> и <рутинно[0,2]*{POS=V}>, с 
които се търсят съответно прилагателното рутинно в ср. р. ед. ч., нечленувано 
и наречието рутинно. Откритите срещания съдържат достатъчен брой реле-
вантни примери и за двете лексеми.

Чрез наредената заявка <румънски[0,2]*{!POS=N}> се извличат субстанти-
вирани употреби на прилагателното име румънски, в които то има значение 
‘румънски език’, срв. примерите: … като емигрант в Румъния публикувал бро-
шура на румънски; …аз трябва да науча румънски и др.

Използването на голям по обем корпус, в който с достатъчна честота при-
състват различни форми на лексемите, е предпоставка и за по-точното отразя-
ване на граматичните характеристики на заглавните думи. БНК е източник на 
обективни данни както за граматичните ограничения в парадигмата на отделни 
думи (напр. липса на форма за мн. ч. при някои съществителни имена), така и 
за преобладаващата употреба на определени форми на някои лексеми (напр. 
на форми за ед. или мн. ч.). Например корпусните данни от БНК за преобла-
даващи срещания на съществителното имена руина в мн. ч. (858 срещания в 
мн. ч. срещу 118 срещания в ед. ч.) са обективно основание за граматичната 
бележка Обикн. мн. при тази заглавка в РБЕ. Отсъствието в БНК на форми за 
множествено число на редица съществителни имена от ср. р. (като разности-
лие, раболепие, разбягване) е основание за бележката мн. няма в речниковите 
статии на тези думи. Както и обратното – наличието в БНК на форми за мно-

Фиг. 2. Търсене на наречието рутинно в БНК
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жествено число при имена, посочени в по-стари речници като дефективни по 
число, дава основание за отразяването на тези форми в РБЕ.

В заключение може да се посочи, че отбелязаните насоки в усъвършенст-
ване на Речник на българския език по отношение на най-важните му показате-
ли пълнота и детайлност са от значение не само за представяното издание, 
но и за българската лексикография като цяло поради активното използване на 
този лексикографски труд при изработване на множество други речници на 
българския език (включително и двуезични).
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РУСКО-ЧЕШКА ЛЕКСИКАЛНА БАЗА ДАННИ

Руско-чешката електронна лексикална база данни е създадена от колектив 
лексикографи от Секцията за славянска лингвистика и лексикография към Сла-
вянския институт на Чешката академия на науките (ЧАН). Работата по проекта 
започна през 2007 г. в рамките на грант, отпуснат от ЧАН с название Комплексно 
съпоставително описание на лексиката на руски и чешки език с отчитане на 
нейната динамика (2007–2011). Работата върху речниковата база данни про-
дължи и след приключване на гранта в края на 2011 г. В началото на 2014 г. 
базата данни е пусната в пробна експлоатация. Качена е в интернет на адрес 
http://slovnik.slu.cas.cz/slovnik/main/index.html и е осигурен свободен безпла-
тен достъп за потребители. В настоящия момент са готови всички букви освен 
К, Л и П, които ще бъдат допълнени. Завършената до този момент част включва 
около 50 000 ключови думи (речникови статии), като се предвижда готовата 
база данни да съдържа около 75 000 статии. 

Целта на руско-чешката лексикална база данни е да служи като електро-
нен ресурс, който да се използва на първо място като източник за описание 
на актуалното състояние на руската лексика в сравнение с чешката, и на вто-
ро място – като голям електронен руско-чешки речник, отразяващ актуална и 
употребявана лексика. По този начин базата данни съчетава характеристики на 
класически двуезичен речник и възможностите за извличане на информация 
от ресурси в електронен формат. Тук ще се съсредоточим върху особеностите 
на разглежданата база данни, които я отличават от речник в книжен формат, 
и по-точно – върху нейните предимства в сравнение с класически речник. По-
ради тази причина микроструктурата на речника не е предмет на това кратко 
описание на руско-чешката лексикална база данни.

1. Технически параметри

Базата данни се управлява от системата PostgreSQL. За редактиране на реч-
никовите статии в нея бе създаден софтуер, основан на архитектура Client-Server. 
Това дава възможност на авторите да работят в интернет от всяко място. Софт-
уерът се състои от компонента Application Server, като се използва технология 
Apache Tomcat и Java Servlet. Интерфейсът е създаден чрез Google Web Toolkit.

2. Словник

Словникът на лексикалната база данни е подбран от следните руски тъл-
ковни речници: Толковый словарь русского языка под редакцията на Ожегов 
(1999), Толковый словарь русского языка под редакцията на Шведова (2008) 
и Толковый словарь русского языка начала XXI века под редакцията на Скля-
ревская (2006), съдържащ най-актуалната лексика. В речника се включват и 
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лексикални единици от двуезичния Русско-чешский словарь в два тома под 
редакцията на Венцовская. Словникът е допълнен и с неологичен материал 
от Русско-чешский и чешско-русский словарь неологизмов, създаден в края на 
90-те години също в Секцията за славянска лингвистика и лексикология към 
Славянския институт на ЧАН, а също и с материали, които са ексцерпирани от 
авторите на базата данни. 

При създаване на словника на руско-чешката лексикална база данни ав-
торите се ръководиха от стремежа тя да предоставя информация за актуална 
лексика на руски (и следователно и на чешки) език в най-широкия смисъл и да 
отразява нейната динамика. С оглед на целта да се създаде цялостна картина 
на лексиката на двата езика в словника е включена не само общоупотребима 
книжовна лексика, но и определено количество думи от други слоеве на езика 
– сленгови, некнижовни или диалектни. Освен актуална лексика в лексикална-
та база данни присъстват и някои остарели или архаични думи, които потреби-
телите биха могли да срещнат например в художествената литература. Част от 
тези думи обозначават реалии, които вече не съществуват, като в тази катего-
рия попадат и редица названия на обекти и понятия от не толкова далечното 
минало, най-вече свързани със социалистическата действителност. Такъв тип 
лексика се придружава от съкращението dř. (което означава ‘по-рано’). В ба-
зата данни са включени и термини от редица специални области (както общо-
употребими, така и извън широка употреба), като се избягва описанието им в 
подробности и дълбочина, присъщо за терминологичен речник. При създава-
нето на словника бе обърнато особено внимание на включването на нови думи 
в него, тъй като неологията и неографията имат дълга традиция в Славянския 
институт на ЧАН. Словникът е допълнен не само с неологизми, но и с лексеми, 
които присъстват отдавна в езика, но не са отразявани в съществуващите преди 
речници или са отразявани само като част от словообразувателното гнездо на 
мотивиращата дума. Тук се включват названията на жени, образувани от назва-
ния за мъже от категориите nomina agentis и nomina actoris, които в руския език 
често носят разговорен характер (напр. адвокатесса); отглаголни съществител-
ни (напр. жонглирование); абстрактни съществителни (напр. заблаговремен-
ность); наречия, образувани от прилагателни със суфикс -о (напр. мирно). 

3. Работа с лексикалната база данни

Работен език, чрез който се използва лексикалната базата данни, е чешки-
ят, но при преминаване от демоверсия към пълна експлоатация инструкциите 
за работа и упътването в базата ще бъдат преведени и на руски. Преди да запо-
чнем описанието на начина на използване на базата данни, е необходимо да 
направим уточнението, че се работи винаги само с една определена (избрана) 
буква. Следва се този начин на работа, защото поради обема на базата данни 
използването ѝ би ставало бавно, ако трябва да се зарежда цялата база. Ако е 
нужно да се търсят думи, започващи с различни букви, се налага да се зареж-
дат последователно различните букви. Смяната на буквите се извършва чрез 
кликване върху желаната буква в списъка в горния ляв ъгъл. За удобство данни-
те, посочени в заявката за търсене, остават същите и при промяна на буквата, в 
която се търси, поради което не е необходимо да се въвеждат отново. 
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4. Търсене на дума 

Лексикалната база данни представлява съчетание на класически речник 
с новите възможности, основани на използване на компютърни технологии. 
Предполагаме, че тя ще бъде употребявана предимно във функция на дву-
езичен речник. Търсената дума може да се намери в лексикалната база данни 
по два начина. При първия начин след влизане в базата данни (чрез избор на 
надпис VSTUP) се кликва върху команда VYHLEDÁVÁNÍ (ТЪРСИ) и след това се 
избира команда Vyhledávání (Търси). В отворения прозорец се маркира опция-
та klíčové slovo (ключова дума) и začíná na (започва с) и в прозорчето след този 
избор се вписва исканата дума, след което се избира Set (вж. фиг. 1). 

След такава заявка в лявата страна на екрана се появява списък с думи, 
започващи с търсената дума (ако има такива). При по-кратки думи е възмож-
но да се появи цяла поредица от думи, започващи с посочената комбинация 
от букви. Този начин на търсене в редица случаи дава информация и за лексе-
ми, сродни на търсената. Колкото по-дълги са търсените лексеми, толкова 
по-кратък е списъкът, който се появява. От списъка се избира интересуваща 
ни дума и след маркирането ѝ се отваря нов прозорец с нейната речникова 
статия. 

Фиг. 1. Заявка за търсене на думата рай
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Речникова статия на думата рай:
райM91, рая m
1. náb. ráj, nebe s; как в раю jako v ráji.
2. ráj; летом в лесу ~ v létě je v lese ráj n. překrásně; земной ~ ráj na 

zemi; nespis. иди к богу в ~! padej, vypadni 
♦ přísl. рад бы в ~, да грехи не пускают rád by, ale nejde to; přísl. hovor. 

hanl. на чужом горбу в ~ въехать хочет šplhá vzhůru po cizích hřbetech, dostává se 
k lepšímu cizí prací

Вторият начин на търсене на определена дума е чрез скролиране в списъка 
с думите от лявата страна на екрана, като се кликва върху избраната лексема. 
Ударението на думите не е от значение при търсенето на съответната дума, тъй 
като то не се отбелязва при лексемите в списъка. В речниковите статии обаче то 
се отбелязва в целия руски текст.

5. Улеснения за потребителя

Базата данни предлага някои улеснения за потребителя, които са възмож-
ни благодарение на компютърната обработка на материала. 

А) Едно от тях са граматичните индекси. Индексирани са думи от флектив-
ните части на речта, по-точно съществителни и прилагателни имена, местоиме-
ния и числителни. Индексирани са също така и наречията, които се степенуват. 
В настоящия момент още не са индексирани глаголите, като това е планирано 
да се извърши в следващия етап от работата по базата данни. Разработката на 
граматичните типове е много подробна с цел предоставяне на повече инфор-

Фиг. 2. Граматична таблица към индекс F1
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мация за обикновените потребители. В базата данни се използват 314 индекса 
(без глаголните индекси), които препращат към граматични таблици. По-точно 
граматичната таблица с парадигмата на съответната дума се визуализира на 
екрана след кликване върху индекса, като не е необходимо да се излиза от 
прозореца с разглежданата речникова статия  (вж. фиг. 2).

При някои ключови думи се посочват два индекса. Това се извършва при 
прилагателни, които може да се степенуват (больш||ойADJ1,COMP20). В такъв слу-
чай единият индекс се отнася към типа склонение, а другият – към типа степе-
нуване. Два индекса се посочват и при ключови думи с различен тип склонение 
в отделни техни значения, като при отделните значения е даден само релевант-
ният индекс. Вж. например речниковата статия на лексемата сын:

сынM24,M1, -a m 
1. mn. ~овьяM24 (старший ) syn; родной сын vlastní syn; приёмный ~ 

adoptovaný n adoptivní syn ◊ bibl. блудный ~ marnotratný syn. 
2. mn. ~ыM1 kniž. (родины, революции, нашего века) syn 
При съчетаване на две думи, една от които не се скланя, индексът се по-

сочва при склоняемата дума, например: 
иван-чайM3, иван-чая m vrbovka ž ■ bot. vrbovka úzkolistá. 
Ако са склоняеми и двете думи, двата индекса се намират след втората 

дума, например: 
имя-отчествоN26-N1, имени-отчества s
Б) Друг вид улеснение за потребителя представляват линковете от една 

речникова статия към друга. Така например при глаголи от несвършен вид има 
линк към глаголи от свършен вид и обратно. При умалителните съществителни 
се дава линк към основната дума, а при отглаголни съществителни – към моти-
виращия глагол, например: 

бомбардировк||аF5, -и ž voj. bombardování s, (артиллерийская) ostřelování 
s; точечная ~a bodové bombardování; - srov. бомбардировать

6. Типове заявки 

Както вече се каза, лексикалната база данни съчетава характеристиките на 
класически двуезичен речник с възможностите за извличане на информация, 
основани на компютърната обработка на данните. Тези възможности са свър-
зани на първо място с използване на определен филтър в заявката за търсене.

Базата данни предлага три възможности за заявка чрез определен филтър: 
по ключова дума, по индекс и в текст (в рамките на речниковата статия). Отново 
е необходимо да се напомни, че при заявка чрез определен филтър се търси не в 
цялата база данни, а само в рамките на една буква. За получаване на общ резул-
тат е необходимо да се направи съответна заявка за всички отделни букви една 
по една и след това така получените данни може да се съберат в един файл.

6.1. При търсене по ключова дума има три критерия за избор: (ключовата 
дума) започва с, съдържа и свършва с. Избира се една от тези възможности и 
се въвеждат желаните букви, за чийто брой няма ограничения.

Търсене по ключова дума и по критерий започва с

По този начин се търсят както съответни лексеми, така и поредица от думи 
с един и същ префикс или префиксоид. Във връзка с втората възможност трябва 



119

да се отбележи, че в базата данни са включени ограничен брой думи, формира-
ни чрез т. нар. серийно словообразуване.

Търсене по ключова дума и по критерий свършва с

Този начин на търсене е полезен, когато е необходим подбор на думи с 
един и същи суфикс или при сложни думи с еднакъв втори компонент. Напри-
мер при търсене по този начин на лексемата кино има намерени две думи: 
арт-кино и стереокино.

6.2. При търсене по индекс се избира от категории в списъка с индекси. Наз-
ванието на индекса се състои от съкращение на латинското название на част на 
речта или граматическа категория (например: F – femininum – съществително 
женски род, M – maskulinum – съществително мъжки род, COMP – comparativ – 
индекс за степенуване на прилагателни имена и наречия и пореден номер на 
таблицата. 

6.3. Широк спектър от възможности предоставя търсенето в текст чрез оп-
ределена заявка. По принцип по този начин може да се намери каквато и да е 
дума от речникова статия, но най-полезно е търсенето по граматична и стилис-
тична характеристика, по специална сфера на употреба, по окончание или по 
друга характеристика като например „поговорка“. В резултат на пълнотекстово 
търсене от базата данни може да се извлекат всички термини от една специ-
ална област (при търсене в базата данни буква по буква, както вече се посо-
чи), всички книжни или остарели думи, всички думи с експресивна отсянка или 
всички думи от определена част на речта (например всички глаголи от свър-
шен/несвършен вид). Възможно е също чрез такъв тип търсене да се извлекат 
лексеми, употребени в безлични изречения. Друга възможност е получаването 
на списък с всички думи с определено падежно окончание (напр. с окончание 
-а за генитив на мъжкородови съществителни имена). 

Типовете заявки за търсене (по ключова дума, по индекс, по текст) може да 
се комбинират, но не и да се повтарят. Например не може да се търсят наречия 
с разговорен характер, а само наречия или само разговорни думи като цяло. 

*  *  *
Тук се очертаха някои от възможностите за работа с руско-чешката лекси-

кална база данни. При довършителната работа върху този лексикален ресурс 
предстои да се завърши редактирането на речниковите статии на трите букви, 
които все още не са напълно готови. Следващият етап от работата ще включва 
някои подобрения от формална гледна точка като например превод на работ-
ните инструкции на руски или създаване на версия за достъп от мобилни те-
лефони. Предвижда се освен това лексикографска обработка на вече готовите 
речникови статии, свързана с въвеждане на синоними и антоними към клю-
човата (заглавната) дума или с разширяване на техните редове там, където те 
вече са посочени. Следващият етап от работата до известна степен ще зависи 
и от резултатите от пробната експлоатация на базата данни като демоверсия.

Лексикалната база данни е ценно работно пространство за лингвисти, като 
едновременно с това тя представлява двуезичен руско-чешки речник с голям 
обем и в електронен вид, който е лесно достъпен, удобен за работа и полезен 
за широк кръг ползватели.
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Марияна Витанова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЕТНОЛИНГВИСТИЧЕН РЕЧНИК НА НАРОДНАТА МЕДИЦИНА

Етнолингвистиката е относително нова дисциплина в славистиката. Тя се 
обособява сравнително скоро като научна област, определя своите граници и 
отношения с другите хуманитарни дисциплини – филологически и културоло-
гични. В края на ХХ в. като раздел от етнолингвистиката в славянските страни се 
оформи и етнолингвистичната лексикография, която се занимава с речниково-
то представяне на словното богатство, отразяващо материалната и духовната 
култура на народите. В българското езикознание също се работи върху различ-
ни аспекти на връзката между езика, етноса и културата. Като самостоятелни 
речници или в списания и сборници е обнародван лексикален материал от об-
ластта на народната терминология – народен календар, семейна обредност, 
роднинска терминология и др. (Китанова 2014). Под печат е „Речник на бъл-
гарската народна духовна култура“, дело на авторски колектив от Секцията за 
етнолингвистика в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“. 

През 2013 г. в Секцията за етнолингвистика започна работа върху проек-
та „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“. Авторският 
колектив включва сътрудници от Секцията за етнолингвистика и Секцията за 
история на българския език. Целта на проекта е да бъдат представени цикълът 
здраве – болест – здраве и неговото отражение в българските диалекти от ця-
лото езиково землище, както и в старобългарските паметници. 

Здравето и болестта са два от най-важните аспекти в човешкия живот. 
Традиционната народна култура развива през вековете система от лечебни 
практики и магически обреди с лечебна цел. В борбата с болестите българите 
изграждат богата система от знания, свързани с лечението на различните забо-
лявания. В използваните средства за лечение и предпазване от болестите често 
се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи (Каб-
лешкова 2003: 11). 

Българската народна медицина е изследвана главно от гледна точка на ет-
нологията и фолклористиката и по-слабо – в езиков аспект. Вниманието на изсле-
дователите – етнографи, фолклористи, краеведи, е привличано от вербалните и 
акционалните лечебни практики като молитви, баяния, леене на куршум, весене 
и т.н. Дело на авторски колектив от Института за етнология и фолклористика с 
Етнографски музей при БАН е енциклопедията „Българска народна медицина“. 
Както се посочва в уводната статия, целта на авторския колектив е включените 
статии да очертаят структурата на обредите, свързани с лечението, а не толкова 
да се представи богат езиков материал. „Представянето (съдържанието) се раз-
гръща именно като разказ за факти и събития, а не като определение (дефини-
ция) и още по-малко като тълкуване (интерпретация)“ (Георгиев 2013: 8). 

Най-важните въпроси при работа върху съставянето на един речник са 
определянето на неговия тип, подборът и подредбата на думите в словника, 
основната информация за думата и профилът на описание (Бояджиев 1986: 
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271–272). „Етнолингвистичният речник на народната медицина“ е от тълковен 
тип, но ще бъде структуриран на тематично-идеографски принцип. В него ще 
бъдат включени диалектна и старобългарска лексика.

Известно е, че лексикалната система на езика съхранява историческия опит 
и генетичната памет на народа, затова стремежът на авторския колектив на „Ет-
нолингвистичния речник на народната медицина“ е в словника да бъде обхва-
ната максимално пълно лексиката, свързана с народната медицина, от цялото 
българско диалектно землище. Материалът за бъдещия речник е събиран от 
диалектни архиви и публикувани източници: Архив за „Български диалектен 
речник“ към Секцията за диалектология и лингвистична география в Институ-
та за български език „Проф. Л. Андрейчин“, Геров 1975–1978, БЕР 1971–2010, 
ИРБЕ 2012, РРОДД 1974, речници на отделни говори или диалектни региони, 
монографии, студии, статии по диалектология и етнология и др. 

Медицинските познания на българина са документирани още в т.нар. ле-
карственици (лековници, лечебници, лекарници, лекаруши, лекари) – ръкопис-
ни сбирки с рецепти и указания за лекуване от Късното средновековие, кои-
то заемат специфично място между устните традиции и писмената книжнина 
(Милтенова, Кирилова 1994). Лекарствениците са уникални свидетелства за 
натрупания във времето народен лечителски опит. Те се преписват и допълват 
с нови рецепти от други лекарственици или от непосредствения опит на самите 
народни лечители (Каблешкова 2003: 17–18). Най-ранният известен документ 
с медицински рецепти е от ХІІ в. Открит в Синайския манастир „Св. Екатерина“, 
той е свидетелство за равнището на монашеската медицинска култура. В „Етно-
лингвистичния речник на народната медицина“ ще бъде включен езиков мате-
риал и от старобългарски паметници. Така ще бъде проследен историческият 
развой на названията, свързани с лечебния процес.

Лексикалният материал ще бъде разпределен в тематични рубрики. Във 
всяка рубрика названията за болести ще бъдат представени ономасиологично 
– от значението към съответните форми, като ще се опише и тяхното географско 
разпространение или източник. Например в рубрика „Болест и боледуване“ ще 
бъдат систематизирани названията за хиперонима болест, за епидемия, за бо-
лести според начина и продължителността на протичане, за болен човек и чес-
то боледуващ човек, за действия и състояния като ‘разболявам се’, ‘боледувам’, 
‘оздравявам’. Втора рубрика ще включва видовете болести: на дихателната сис-
тема, сърдечно-съдови, кожни, детски болести и т.н., както и симптоми на забо-
лявания. Отделно ще се разгледат лечебните средства, лечителите – общи наз-
вания и специализирани названия на лечители за отделни заболявания. Срв.:

Болест и боледуване

‘болест’ – èндза (Кичево, Дебър, Благоевградско), èнза (Странджа), езà, 
йъндза (Охрид), àза (Провадийско), бол’ (Свиленградско), болèви мн. (Оряхов-
ско), болèшка (Еленско, Котелско, Провадийско, Шуменско, Разложко, Ихтиман-
ско, Годечко), болèшк’а (Брезнишко), болèзен, болêзен (Врачанско), болèзън, 
болèзни мн. (Горнооряховско, Новопазарско, Шуменско), бол’àзни (Шуменско), 
бòлест, болестùни мн. (Петричко, Плевенско), болèстишче (Разложко), бо-
лестица (Н.Г.), болèштина (Н.Г.), болестчица, (Н.Г.), болùка (Белоградчиш-



122

ко, Гоцеделчевско, Разложко), бòлка (Видинско), бòл’ка (Самоковско), бòл’к’а 
(Мелнишко), болнотùа (Благоевградско), болнòча (Самоковско), бол’ане (Н.Г.), 
из’àда (Пещерско), асталôк (Ардинско, Асеновградско, Девинско, Смолян-
ско), верèм (Смолянско), виранлùк (Врачанско), втикйò (Н.Г.), гир’àс (Стран-
джа), дамàр (Софийско), дàнъч (Карловско), дерт (Н.Г.), кедèр (Малкотърнов-
ско, Пирдопско, Трънско), кефсизлък (Н.Г.), лишета (Н.Г.), марàс (Софийско), 
неелùштина (Плевенско), чамотà (Севлиевско), чамотùйа (Габровско) и др. 

Стб. αξëύηνό (СЕ), âðύäú (СЕ), Єза, >за (СЕ), ňð©äú (СЕ) и т.н.

‘болен човек’ – бол (Банско), болнùк (Еленско, Белослатинско, Ломско, 
Монтанско, Оряховско, Врачанско, Ботевградско, Ихтиманско, Панагюрско, 
Босилеградско, Брезнишко, Санданско), бòлник’ (Банат), бол’àк (Никопол-
ско), бòл’ак (Пазарджишко), бòйак (Пазарджишко), бракмà (Асеновградско), 
бòлестник, букимèш (Хасковско), вирантùа (Мелнишко), йаталàк (Ардинско, 
Асеновградско, Смолянско), илùнка (Врачанско), итълàк (Дедеагачко, Свилен-
градско), ифтик’ò (Пещерско), клèкша (Трънско) и др. 

Стб. αξëό (СЕ), αξëόνûè (СЕ), αξë> (СЕ) и т.н.

При тълкуването на думите ще бъдат използвани различни видове дефи-
ниции – синонимни, описателни и структурноописателни. Синонимните дефи-
ниции, при които значението на названието се представя със съответния кни-
жовен синоним, е най-подходящият тип тълкуване при хиперонима болест и 
при повечето конкретни названия на болести и болестни състояния. Срв. ‘ку-
цам’ кривỳцам (Каменица, Велинградско); ‘сифилис’ фрàнг’ева бòлес (Банат); 
‘цирей’ нагнойник (Пловдивско); ‘язва’ жувенùца (Руховци, Еленско); ‘апенди-
цит’ задъ̀нено червò (Ловешко) и др. Описателните и структурно-описателните 
дефиниции имат своето място при названията на болести, причинени от не-
чисти сили, названията на лечители и лечебни практики, болки в определени 
части на тялото и др. Срв. ‘болест, причинена от самодиви’ вàнкашно (Банско), 
отнадвòрешни бòлести (Н.Г.); ‘болест по децата, причинявана от зли нощни 
духове’ мрак (Родопи); ‘болка във врата’ заврàт (Смолянско); ‘болки в корем-
ната област’ змùйъ (Зарово, Солунско), клùни мн. (Пловдивско), кол (Хърсово, 
Мелнишко); ‘болки в костите’ костобòл (РРОДД), костобòлие (РРОДД); ‘болка 
в краката’ ногобòлие (РРОДД); ‘лечители, които наместват кости’ правàчи (Мел-
нишко, Пловдивско), правилци, костоправи, чаръкчии (Пловдивско) и др.

Фонетични особености, които са присъщи на големи говорни групи, като 
полуредукция и редукция, мекост на съгласните пред предни гласни е и и в из-
точните говори и др., няма да бъдат отразявани. Ударението ще бъде посочено 
там, където е регистрирано в източника. 

Фразеологизми, с които се означават болести и болестни състояния, като 
‘имам световъртеж’ въртù ми се дюнъ̀та (Гюмюрджинско); ‘настинал съм’ 
имам мрас (Габрово, Ксантийско); ‘разболявам се’ кỳпим си бòлес (Самоков-
ско), состùгне ме бòлес (Самоковско), нàйде ме бòлк’а (Самоковско); ‘аборти-
рам’ фр³л’ам дèте (Хърсово, Мелнишко); ‘повръщам’ истỳрвам си цревàта 
(Хърсово, Мелнишко) и т.н., ще бъдат въведени със съответния знак.

„Етнолингвистичният речник на българската народна медицина“ ще има и 
уводна глава, която да представи концепцията на авторския колектив за изра-
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ботването му. Справочната част ще включва азбучен показалец на народноме-
дицинските термини, библиография и източници. 

Проектът „Етнолингвистичен речник на българската народна медицина“ 
продължава и обогатява етнолингвистичната лексикография в България, за 
развитието на която Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“ има 
водеща роля. Речникът би представлявал интерес както за представителите на 
научната общност, така и за по-широка читателска аудитория. 
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Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ИСТОРИЧЕСКАТА ЛЕКСИКОЛОГИЯ
И ДИАХРОННИТЕ РЕЧНИЦИ

Така наречените класически старобългарски паметници от X–XI в. (нататък 
КСП) се обособяват като исторически лингвистичен корпус въз основа на ясни 
признаци и преди всичко в хронологическите граници на старобългарския кни-
жовен език. 

Различията, които се регистрират в техния обем в различни национални 
лексикографски традиции, като например сравнението на чешката с българска-
та, са плод на различни концепции за съдържанието и употребата на термини-
те „старобългарски“ и „старославянски“ и съответно на типа източници, които 
документират нормите на този език. Българската палеославистика поддържа 
тезата, че първият писмен език на славянството е български по етнически про-
изход и общославянски по функция. Придържайки се към крайната концепция, 
че репрезентативни за старобългарския период са източници, преписани за по-
следен път през Х–ХІ в. в България, в нашата наука за КСП са признати общо 17 
писмени паметника, а отделен субкорпус представляват епиграфските източ-
ници от този период. Изрично заслужава да се отбележи, че подобно схващане 
оставя встрани от изследването на старобългарската лексика огромно количе-
ство преводна и оригинална книжнина, съхранена в чужди преписи и създаде-
на по същото време. 

Тази книжнина представлява също отделен субкорпус и заслужава самос-
тоятелно изследване при придържане към строги научно обосновани крите-
рии, които да отделят чуждоезиковите напластявания от собствено българския 
речников фонд. 

Всеки от тези субкорпуси може да бъде добавян към основния корпус от 
КСП и по този начин да предостави възможност в бъдеще да бъде създаден 
един корпус, представящ във възможно най-голяма пълнота словното богат-
ство на старобългарския език от ІХ–Х в. Заедно с това всеки от субкорпусите 
може и трябва да бъде разглеждан и самостоятелно, а съпоставката от посте-
пенното присъединяване на нови и нови субкорпуси предоставя възможност за 
разнообразни лексиколожки проучвания.

Без да притежават, при това по обективни причини, най-важните условия в 
съвременното разбиране за корпусите – електронния формат и специализиран 
софтуер за обработка, наличните старобългарски речници са изначално обра-
зец за лексикографски продукт, създаден въз основа на текстов корпус. Това 
е така, защото те отговарят на други важни критерии на корпусите: основават 
се на „съвкупност от текстове с определена хронология, обем и състав, които 
имат представителен характер за езика на съответната епоха и дават възмож-
ност за извличане на качествена и количествена информация за него“ (Коева, 
Благоева, Колковска 2011 и посочената там библиография), иначе казано, отго-
варят на класическото определение на Дж. Синклер за корпуса като съвкупност 
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от текстове (или части от текстове) в електронна форма, които са подбрани и 
структурирани в съответствие с определени експлицитни лингвистични крите-
рии и са представителни за съответния език в даден период от неговото разви-
тие (Синклер 1995). 

Вторият том на СТБР предоставя на славянската историческа лексикология 
и на лексикографската медиевистика безценно допълнение от 277 лексеми, 
ексцерпирани от новооткрити ръкописи и надписи. То се базира върху допъл-
нителен текстов ресурс от 13 източника: три глаголически (това са новооткрити-
те части на Синайския евхологий и Синайския псалтир, както и молитвите и Ле-
карственикът от Псалтира на Димитър); 2 кирилски (Ватиканският палимпсест, 
по същество изборно евангелие от X в., и Триодният фрагмент) и 8 епиграфски 
паметника (СТБР 2: 1295–1325). Въпреки че броят на допълнителните източ-
ници е сравнително неголям, той е важен за старобългарския текстов корпус 
в цялост, защото за разлика от съвременните национални корпуси „без край“ 
старобългарският текстов корпус е ограничен във времето и като всеки диа-
хронен корпус винаги ще има краен характер. Също така въпреки обхващането 
на два века писмена история той е с тесен хронологичен обхват в рамките на 
разбирането за диахрония (т.е. той е синхронен в рамките на диахронията). 
Може да се очаква, че тенденциите в лексиката, които отразява, могат да бъдат 
описани и анализирани относително пълно и точно. 

Анализът на новите за КСП 277 думи може да стане по различни принципи 
и критерии. В предлаганата разработка ще покажем перспективността на съпо-
ставителни изследвания между основния корпус КСП от СТБР и субкорпуса от 
Допълнението. Нашият анализ е съсредоточен върху попълването на речнико-
вия фонд на КСП, като успоредно с това привеждаме примери за редица добав-
ки и най-вече корекции към повтарящите се традиционно в палеославистиката 
лексикографски разработки, които стават възможни след привличането на нов 
старобългарски изворов материал, намерил за първи път своето речниково 
представяне в Допълнението към СТБР.

♦ Новият материал позволява да се разгледат словообразувателните въз-
можности на старобългарския език като силно деривационен. Проблемите 
на деривацията, съответно създаването на еднокоренни групи лексика, са от 
особено значение, защото така се изгражда основният лексикален масив на 
Допълнението спрямо материала от СТБР. Деривацията е изконен начин за 
обогатяване на речника с отделни лексикографски единици. Например при на-
личие на аспида ‘отровна змия, аспида’ от Синайския псалтир в основната част 
на СТБР, от новооткритата част на същия паметник в Допълнението се извли-
ча производното относително прилагателно аспидьнъ; богатата група с корен 
богат- има пет репрезентата в СТБР (богатэти с>, богатъ, богатьство, богатьстви¬, 
богатэти), към които се добавя невъзвратният глагол богатити ‘правя някого бо-
гат’; при наличие на влькъ в СТБР, в Допълнението се добавят вльчица и вльчии 
като притежателно прилагателно.

Ако се проследят някои от деривационните групи, може да се установи, че 
най-голям процент от новите думи са деривати на вече регистрирани образу-
вания в СТБР и заедно с тях формират добре развити еднокоренни словообра-
зувателни гнезда. Това е признак за стабилен речников фонд на старобългар-
ския книжовен език. Към изключително богатото словообразувателно гнездо 
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любодэи1, любодэи2, любодэиство, любодэица, любодэиць, любодэяньнъ, любодэя-
нь¬ Допълнението прибавя любодэищь ‘незаконно родено дете‘, образувана по 
модела на отрочищь и дэтищь. 

В основната част на СТБР корпусът на КСП предлага интересен материал 
как наречието-предлог искрь ‘близо, наблизо, до’ мотивира образуването на 
прилагателното искрьнии ‘близък, искрен, истински’, а субстантивираните му 
форми се използват в значение на ‘приятел’, ‘приятелка’. Твърде ограниченият 
кръг извори на Допълнението прибавят към това извънредно любопитен ма-
териал, който дава основание за отделянето на омоним искрь2 нареч. ‘еднакво, 
равно’ и на едно абстрактно съществително – искрэньство (от новата част на Си-
найския евхологиум), тълкувано като ‘шегобийство, присмехулност, веселост’. 
Може да се заключи, че това е дума еднодневка, с която, от една страна, старо-
българският преводач съвсем правилно не превежда префикса εˆ- с благо- като 
първа съставна част в композитум, каквато е утвърдената преводаческа прак-
тика, а избира за гръцкото съществително εˆτραπελία ‘остроумие, веселост’ 
искрэньство – лексема, чиято мотивация ‘еднакъв, равен, близък’ е твърде да-
леч от търсения адекватен превод. 

Интересно от деривационна гледна точка явление представлява прилага-
телното от личното име л№ка от Допълнението – притежателното прилагател-
но л№чь. Новооткритата част от Синайския псалтир предлага четири еднотип-
ни примера на словосъчетанието л№че евангель¬. Всички употреби са за добре 
познатото гръцко το‡ κατ@ Λουκάν, както и много широко известния от ста-
робългарските евангелски текстове негов превод – евCђа § л№кы. Субкорпусът 
от Допълнението към СТБР дава данни за вероятно твърде рано изчезналото 
от употреба старинно по начина си на образуване притежателно прилагателно 
на -jь л№чь, което в съчетанието л№че евангель¬ твърде двусмислено напълно 
се изравнява със суплетивната сравнителна степен на наречието добрэ, която 
също е л№че.

Допълнението към СТБР добавя към словното богатство на КСП една много 
интересна както от гледна точка на мотивацията (девербатив от глагола мощи), 
така и като словообразувателен модел лексема – мог©ть ‘знатен човек, вел-
можа’ (Карачорова 2007). Присъствието ѝ в новооткритата част на Синайския 
псалтир потвърждава предположението на И. И. Срезневски, изказано по доста 
нетипичен за лексикографски труд начин в „Материалы для словаря русского 
языка по письменным памятникам“. Въпреки руските преписи, от които извлича 
лексикалния материал за своя труд, в статията за мог©ть той пише: „Слово это, 
если и даже было занято в русский язык, то никак не со северозапада славян-
ского, а разве с юга. По крайней мере оно встречается преимущественно почти 
исключительно в памятниках церковнославянских, так как и происшедшие от 
него слова: мог©тьныи, мог©тьникъ, мог©тель, мог©тьць, мог©тьникъ, мог©тель, 
мог©тьць, мог©тьство для перевода греч. δυνάστης, δυναστεία, Tωδυναστεία 
и п.“ (Срезневски 1902: 161). Авторът предполага българския произход на 
лексемата и той е безусловно доказан с присъствието ѝ в новооткритата част 
на Синайския псалтир. Подобни случаи откриват път към реконструкцията на 
старобългарския речников фонд. 

Интересни от деривационна гледна точка и свидетелстващи за ранен етап 
от изграждането на книжовния език, в който нестабилността на системата зася-
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га и конкуренцията на суфиксалните модели, са жить¬ и животъ. Думите са с ясна 
мотивация, широко употребими са, имат подчертана специализация – жить¬ е 
‘жизнен път, начин на живот и оттам животоописание’, а животъ е ‘живот, съ-
ществуване’. Лексемите са представени с многобройни примери в СТБР. В СТБР 
са фиксирани и образуваните от тях относителни прилагателни – житьискъ и 
животьнъ. Субкорпусът от Допълнението обаче добавя едно незасвидетелства-
но досега прилагателно от жить¬ – житьисьнъ ‘житейски, който е свързан с чо-
вешкия живот’, което се среща в Триодния фрагмент, при това в съчетание ‘жи-
тейски път’ – на житеиснэмь п©ти. Що се отнася до прилагателното животьнъ, то 
присъства в СТБР в диаметрално противоположни значения – от една страна, 
‘който се отнася до живота; жизнен’ и, от друга страна, в съчетанието животьно¬ 
видэнь¬ за гръцко ζωοφανЮς ‘животински образ’. Двете различни значения в 
историческия развой на езика достигат до омонимия, отразена в РБЕ1. И двете 
прилагателни са остарели и диалектни от гледна точка на съвременния българ-
ски език, но присъствието им във възрожденски текстове показва вековната 
устойчивост на значенията, с които прилагателното е регистрирано в КСП.

♦ Допълнението към СТБР регистрира 35 композита, което прави 12,5% от 
лексиката. Сред тях само два са непреведени гърцизми – девтерономия – назва-
ние на старозаветната книга Второзаконие в Синайския псалтир, и еyлогистъ ‘сла-
вен благороден’ във Ватиканския палимпсест. В словообразувателно отношение 
най-голям брой в рамките на тази немногочислена група са първокомпонентни-
те сложни думи с прэ-, благо-. Веднага се вижда също така, че поради относително 
малкия обем на текстовете и тяхната разнородност няма ясно изразен домини-
ращ композитен модел и преобладаващият брой репрезентати са единични.

♦ Семантичният критерий при анализа на лексикалния материал от До-
пълнението би помогнал да се установи в каква степен думи от еднокоренна 
група развиват ново значение, непознато на СТБР. Този процес представлява 
особен интерес, тъй като това, което знаем за старобългарската лексика, е кон-
текстово маркирано от конкретната употреба и е възможно някои от същест-
вуващите значения да не са експлицитно проявени. Процесите на семантична 
промяна са разнообразни. Така например при наличие на наречието ведро ’ве-
дро, ясно’ в СТБР, в Допълнението е налице съществително нарицателно ведро 
‘засуха, суша, засушаване, бездъждие’. При тяхната едновременна разработка 
те би следвало да са омоними. И двете се развиват въз основа на средния род 
на идентичното прилагателно, дало началото както на наречие, така на суб-
стантивирана употреба. В този случай семантичната промяна е и граматически 
мотивирана. 

Непознато значение на СТБР развива глаголът волняти ‘сипвам, наливам 
течност’, който без всякакво съмнение е от същата еднокоренна група, от която 
е вльняти с> ‘люшкам, люлея се, разтърсван съм от вълни’ (наред с мотивира-
щата дума вльна, вльн¬ни¬, вльньнъ, вльняти с>), като развива уточняващ семан-
тичен признак въз основа на човешка асоциация. 

1 ЖИВОТЕН1, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Остар. Който се отнася до животно, живо-
тински. ЖИВОТЕН2, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Остар. и диал. Който се отнася до живот; 
жизнен, житейски (РБЕ 1987: 69–70).
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Граматичните признаци на глагола също са в основата на различни значе-
ния, срв. десити, деш©, десиши ‘намеря, заваря’ в СТБР, Супрасълския сборник 
и Синайския евхологий, и десити с>, деш© с>, десиши с> ‘действам, проявявам’ 
отново в Синайския евхологий. 

Към това могат да се добавят редица примери от корпуса на Допълнени-
ето, които обогатяват семантичната структура на лексиката от основния със-
тав на СТБР, но понеже не представляват нови за СТБР думи, не са отразени в 
Допълнението. Тук можем да посочим разработката на съществителното брань 
от СТБР. Към отделените значения: 1. Борба, сражение; 2. Размирица, борба, 
съпротива; 3. Само мн. Врагове, неприятели, Допълнението прибавя още ‘на-
падение’, извлечено от новата част на Синайския евхологиум, където присъства 
в съчетанието брань осъпная.2 Да разгледаме и втората лексема, участваща в съ-
четанието – осъпьнъ. В основната част на СТБР е регистрирана единична употре-
ба на мотивиращото съществително име осъпы със значение ‘шарка, сипаница’ 
(СТБР 2: 111)3. Дериват със значение ‘остро заразна болест, епидемия’ обаче 
преди откриването на новата част на Синайския евхологиум и въвеждането ѝ в 
обращение в Допълнението не беше известен в КСП. За сметка на това в редица 
лексикографски справочници присъства негов омоним, използван в превода на 
Деянията на св. Апостоли за гр. τüπος διθάλασσις – мэсто осъпьно в значение 
на ‘място с малко вода, плитчина’ (Речник 1958–1997). Подобни случаи не само 
увеличават броя на лексемите в КСП, но добавят нови данни за семантичната 
структура на известната в палеославистиката старобългарска лексика и заслу-
жават отделно внимание. 

♦ На отделно индексиране могат да се подложат онимите от Допълнени-
ето в двата си раздела: топоними и антропоними. Така личните имена са 19 
(6,9%), сред които преобладават библейските имена и производни относител-
ни прилагателни от лични имена, засвидетелствани в Библията. Домашните 
имена са само две – Славомир и Момчил, и те очаквано се набират от надписи.

♦ Не на последно място субкорпусът от Допълнението към СТБР открива 
възможности не единствено за лексиколожки и лексикографски изследвания, 
но и за други наблюдения в областта на палеославистиката. Ще се ограничим 
с един пример как обработеният материал може да бъде използван в насока 
на модели на калкиране на гръцка лексика, да бъдат направени изводи за тех-
никата на превода, а отделни старобългарски ръкописи да бъдат съпоставени 
като продукт на дейността на различни преводачески и книжовни кръгове. От 
основната част на СТБР познаваме съчетанието без ч>дъ сътворити от Супра-
сълския сборник ‘правя да няма деца’ (СТБР 1: 55), което превежда гръцкия 
префигиран глагол Bτεκνüω. Когато към това добавим извлечения от новата 
част на Синайския псалтир материал, установяваме, че същият гръцки глагол е 
получил друг превод и е предаден с вероятно сътворената именно във връзка 
с него калка бещ>дити. За разлика от свободния и адекватен с оглед на старо-

2 Досега от речника на И. И. Срезневски беше известно съчетанието осъпьныи недугъ, 
тълкувано от автора като ‘шарка, сипаница’ (Срезневски 1902: 752). 

3 При ясното значение на осъпы като наименование на конкретна болест с основна 
характеристика ‘обрив по кожата’, тълкуването на съчетанието брань осъпная като обобща-
ващо понятие за ‘мор, зараза, епидемия’ (СТБР 2: 1310) не изглежда убедително.
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българския език превод в Златоустовата хомилия за Велика сряда и завистта от 
Супрасълския сборник, в библейските песни е изковано формално точно съот-
ветствие. То осъществява симетрия на превода, но е изкуствено създадено и 
обречено на отпадане в диахронен план.

Ние споделяме убеждението, че 277-те нови за корпуса на КСП думи 
тепърва откриват възможности за изследвания в различна посока за това 
по какъв начин един субкорпус променя представата за лексиката на КСП в 
различни аспекти. Голямото откритие на гръцкия учен Йоанис Тарнанидис и 
публикуваният от него подробен опис на старобългарски ръкописи, открити в 
Синай (Тарнанидис 1988), въвеждането в научно обращение на фрагменти от 
древни писмени паметници и нови старобългарски надписи намериха свое-
то пълно представяне десетилетия по-късно в първата си лексикографска ин-
терпретация в Допълнението към СТБР. Едва тя даде изчерпателна представа 
за словното богатство, което новооткритите извори прибавят към познатите 
10 000 думи от КСП.

Като възможни аспекти, в които могат да бъдат извършвани бъдещи про-
учвания, ние виждаме:

– изследване на лексикосемантични групи; синонимни гнезда; омонимия; 
– техника на превод и модели на калкиране;
– прецизиране на тълковни дефиниции и корекция на утвърдени предста-

ви в палеославистиката.
Специализираното проучване на старобългарския лексикален фонд въз 

основа на съществуващите текстови корпуси и речници дава възможност за 
създаване на мрежова зависимост между традиционни концептосфери на 
българската лексика, които изискват съчетаване на синхрония и диахрония, 
на книжовно и диалектно, на домашно и чуждо и т.н. Една смела задача за 
бъдещето би била да се върви в посока към обединение или интегриране на 
лексикалната информация от националните и диахронните корпуси в стреме-
жа да се създаде универсален модел за описание на българското словно бо-
гатство във вид на лексикални бази данни и суббази данни, съответстващ на 
интеграцията и взаимозависимостта на информацията в епохата на глобализа-
ция. На такъв принцип се градят някои онлайн речници трезори на западните 
езици, в които няма рязка граница между синхрония и диахрония, а наред 
с най-актуални значения, колокати и т.н. се привежда съпътстваща информа-
ция от „миналото“ на езика (сравни портала TLF за френския език или Oxford 
English Dictionary). Тази необходимост се обуславя от факта, че създаването на 
корпусно базирани диахронни речници е бавен, труден, а и скъп процес, кой-
то ще продължи да отнема време. Преди някогашните картотеки или архиви 
(респективно корпуси, конкорданси и т.н.) да прераснат в готов продукт, на 
науката и обществото ще бъдат полезни лексикалните бази данни в тяхното 
електронно експониране и мрежово интегриране. Те ще съдействат за осъзна-
ването на езиковата старина като важна съставка на съвремието – пасивна или 
активна, но винаги жива.

9 За словото – нови търсения и подходи
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Татяна Илиева
Кирило-Методиевски научен център – БАН

ПРОБЛЕМИ НА ЛЕКСИКОГРАФСКОТО
ОПИСАНИЕ НА АНТОНИМИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

ОТ ИСТОРИЧЕСКО ГЛЕДИЩЕ

Една от многобройните заслуги на чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка 
за развитието на българското езикознание, и в частност на българската лекси-
кология и лексикография, е съставянето в съавторство със Ст. Василева на пър-
вия у нас „Речник на антонимите в българския език“ (Пернишка, Василева 1997, 
2014) (нататък – РАБЕ). Трудът е съществен принос за родната ни лингвистика, 
тъй като поставя началото на нов лексикографски жанр в нашата филологиче-
ска наука. Измежду неговите високи качества са компетентно разработените от 
Е. Пернишка проблеми на речниковото описание на антонимите и приложени-
те на практика сполучливи решения на редица дискусионни въпроси, повдига-
ни от и без това бедно разработената в световен мащаб теория за създаване на 
такъв вид лексикографски справочници (Пернишка 2000: 71–80). Същият пред-
ставя богатството на антонимите като изразни средства в българската реч и е 
ценно помагало както за специализирани теоретични изследвания в областта 
на езикознанието, така и за практическото запознаване в пълнота с многоо-
бразието на нашия език. Речникът отразява виждането на Е. Пернишка, която 
е автор на концепцията за неговото съставяне, за езиковата категория, която 
се описва. Приносният характер на труда не само за българската, но и за линг-
вистическата наука в глобален мащаб изпъква още по-ясно поради факта, че 
антонимните речници като цяло нямат дълга традиция и не са много дори в 
рамките на световната лексикография1. 

При така изградения солиден фундамент в жанра назрява необходимостта 
от създаване в нашето езикознание и на исторически речници на антонимите 
в българския език, които да представят това семантично отношение в отдел-
ните минали етапи от развоя на неговата лексикална система през многове-
ковното му съществуване. Равнището на научните изследвания по историческа 
лексикология, и по-специално върху словообразуването на думите с негация 
в старобългарски език2, степента на разработеност на критиката на текстовете 
в изворовата старобългаристика и постиженията на славянската историческа 
лексикография са обективни предпоставки за успешното изпълнение на един 
бъдещ проект за създаване на такъв тип палеославистичен лексикографски 
справочник.  

1 Подробна библиография на различни по тип лексикографски трудове (едноезич-
ни, двуезични, идеографски, комбинирани със синонимни и т.н.), описващи антонимията 
като семантично отношение в различни езици, вж. у Пернишка 2000: 72.

2 От изследванията с отношение към историческата лексикология на славянските 
езици вж. Шуман 1958; Мошински 1982: 81–97; Молнар 1985; Лопина 1988: 165–172; Ан-
дриевска 2003; Ефимова 2005: 251–264.
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Още изтъкнатият български медиевист А. Давидов определя кaтo една от 
първостепенните задачи пред българската историческа лексикология и лекси-
кография днес комплексното изследване и описване на антонимното богатство 
на старобългарския език на парадигматично и синтагматично равнище (Дави-
дов 1996: 12). Антонимията е едно от най-добре книжовно документираните 
семантични отношения от историческо гледище. Неговото развитие в лекси-
калната система на писмения език от разглеждания период се намира в тясна 
връзка с основния метод на познание през Средновековието, съгласно който 
не всичко се подчинява на логиката на причинно-следствените отношения, а за 
основополагащ принцип на гносеологията се използва противоречието на ло-
гическите построения (Мейендорф 1974: 225). На тази основа в религиозните 
съчинения от епохата възниква разгърната антиномична система на мислене, в 
чиято основа лежи утвърждаването на равноправно съществувание на взаим-
ноизключващи се съждения3. Най-очевидни и позитивни истини на християн-
ския опит се изразяват посредством антиномии, т. е. чрез твърдения, които във 
формалната логика взаимно се изключват4.

В унисон със служещата им за еталон византийска литература среднове-
ковните книжовници от Първото и Второто българско царство широко използ-
ват антонимията като средство за изграждане на антиномии. Въпреки това 
проблемите на антонимните отношения в средновековния български език все 
още чакат своето монографично изследване и речниково отразяване, които да 
представят категорията негирани думи не изолирано, както в досегашната на-
учна литература, а във връзка с техните положителни еквиваленти, разкривай-
ки антонимията на парадигматично и синтагматично равнище в езика според 
свидетелствата на запазените до нас писмени паметници. Докато явлението 
синонимия е на определено, макар и начално ниво на частична разработка в 
лексикографското описание на семантичните отношения на старо- и средно-
българската лексика, то антонимията практически не присъства изобщо в ис-
торическите речници, като изключим сведенията за този вид парадигматични 

3 Антиномиите се употребявали и от древногръцките ритори за възбуждане психи-
ката на слушателя чрез неочакван преход към противоположното твърдение. Елинистиче-
ската антитетична мисъл обаче за разлика от византийската няма дълбока гносеологиче-
ска основа. Тя възниква в руслото на риторската естетика, която поставя над всичко думата 
заради самата дума. Важен е само моментният ефект от фигурата, а не нейната дълбинна 
философска значимост. Византийските мислители използват антитетичните съждения на 
друго равнище, което е резултат от продължително напрегнато философско търсене, опит 
в определена система да се изрази на понятийно ниво дълбоката противоречивост на 
жизнените явления, непостижими за човешкия разум, но все пак достъпни за познанието.

4 Този метод е наследен от елинистическите философски системи, и по-специално от 
неоплатониците. Още у Плотин и у Филон се откриват наченки на апофатическото опреде-
ление на единното, а също така и противопоставяне на единното на света на битието (Фло-
ренски 1914: 163). Системата на наличните във византийската гносеология противоречия 
е съвършено неподвижна. Противоположните съждения не произтичат едно от друго, а 
се противопоставят помежду си понякога чрез завинаги установената твърда структура 
от термини. Този статичен антиномизъм съзнателно е насочен към пълно прекъсване на 
по-нататъшно развитие на формалнологическото мислене по отношение на постигане на 
първопричината на жизнените явления. Той е възприет от отците на Църквата като по-
надеждна и истинна система на мислене, отколкото диалектиката (Флоренски 1914: 39)
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връзки при старобългарската терминологична лексика, изнесени в монографи-
ята на Т. Илиева върху богословската терминология в Йоан-Екзарховия превод 
на „De fide orthodoxa“ (Илиева 2013а: 251–360)5.

Тук възниква въпросът каква би била ползата от речник на антонимите в 
средновековния български език. Мисля, че създаването на такъв справочник е 
от съществено значение за историческата ни лексикография. Той ще представя 
едно от основните семантични отношения в лексикалната система на езика на 
съответния минал етап от неговото развитие; експонирайки антонимните връз-
ки между конкретните думи, от гледна точка на логиката ще разкрие в срав-
нителен план със сегашното състояние на езика вида на засвидетелстваните в 
старите писмени паметници противоположни понятия, които влизат в антите-
тични отношения едно спрямо друго – дали те са общи хронотопно индетер-
минирани универсалии, характерни изобщо за езиците, или са ограничени във 
времето и пространството културни реалии; в чисто филологически аспект ще 
очертае начините в езика на съответното равнище от неговата еволюция да 
се означава това отношение, ще изяви съществуващите синонимно-антоним-
ни релации между думите, посредством подходящи примери ще илюстрира 
тогавашното ниво на естетически творческо владеене на тези възможности на 
езика; ще позволи на специалисти от различни области (философи, културоло-
зи, богослови и пр.) чрез използването на антонимията като похват на познава-
телна дейност или художествено изразяване в литературата от този период да 
изследват начина на мислене и ценностната система на човека от Медиевума 
– кои явления той определя като положителни и кои – като отрицателни. 

Настоящата статия представя за дискусия модел на речник на антонимите 
в средновековния български език.

Целта на предлагания проекторечник е да събере и лексикографски да об-
работи антонимното богатство на българския език от IХ–ХIV в. Тук обаче тряб-
ва да се има предвид, че данните, с които разполагаме, са фрагментарни, тъй 
като до нас е достигнала само малка част книжовни паметници, и то с относи-
телно тясна тематична насоченост. Много от антонимно-синонимните редове 
вероятно са непълни, а някои дори изобщо не са писмено засвидетелствани. 
Необходимо е да се подчертае също, че наличният ресурс от разглежданата ка-
тегория думи принадлежи преди всичко към книжовния пласт лексика. В много 
по-малка степен са представени тези, които могат да се отнесат към прасла-

5 Посоченият труд е крачка в изследването на явлението антонимия с оглед на бо-
гословската терминология като отделен сегмент от лексикалната система на езика от 
Симеоновата епоха върху словния материал на отделен паметник. В приложения към 
монографията речник на специалните теоложки названия в „Небеса“ след тълковно-илю-
стративната част със знак ‘≠’ и препратка на съответното място в азбучния ред на слов-
ника се посочват антонимите на заглавната дума, които принадлежат към лексикалната 
система на лексикографирания паметник. В справочната част след бележка ‘срв.’ се дават 
незасвидетелстваните в трактата синонимни термини (т.е. принадлежащите към макро-
системата на езика), като се отбелязват паметниците, където са регистрирани. Особено 
внимание е обърнато на съпоставката с дублиращия среднобългарски превод на Догма-
тиката от ХIV в. Така верижно, макар и опосредствано, може да се проследи целият си-
нонимно-антонимен ред, доколкото е засвидетелстван в привлечените в изследването 
паметници.
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вянския субстрат на езика или към неговия общоупотребим инвентар, предвид 
спецификата на източниците (изцяло писмени свидетелства), привлечени за 
ексцерпцията.

Съобразно поставената цел проекторечникът, който се предлага тук, е це-
лесъобразно да бъде от смесен тип – по подбора на лексикалните единици 
(само тези, които влизат в синонимно-антонимни отношения помежду си) ди-
ференциален, по ексцерпирането на материал от определен минал отрязък от 
съществуванието на езика исторически, а по характера на обясненията на ду-
мите в него тълковен.

Обхват и източници на речника

Проектираният речник следва да обхваща лексикални единици, които вли-
зат в синонимно-антонимни отношения помежду си, от:

•	 класическия старобългарски корпус; 
•	 запазените в късни преписи старобългарски паметници;
•	 паметниците от Търновската книжовна школа.
За уточняване на словника трябва да се използват всички съществуващи 

общи палеославистични речници: Старобългарски речник (СтбР), Старосла-
вянский словарь (СС), Словарь старославянского языка (ССЯ), Речникът на И. И. 
Срезневски (Срезн) и този на Фр. Миклошич (Микл), Словарь древнерусского 
языка ХI–ХIV вв. (СДРЯ), както и наличните индекси към отделни средновеков-
ни паметници на старославянски език. 

Подготовката по съставяне на общ антонимен речник на средновековния 
български език следва да започне с лексикографската разработка на антонимия-
та в отделни паметници6 или автори7, т.е. със съставянето на частни антонимни 
речници. След събиране на достатъчно данни на микроравнище трябва да се 
премине към описание на макрониво, като се разширява обхватът на наблюде-
ние до група паметници от дадено литературно средище (примерно Преславска-
та, Охридската или Търновската книжовна школа), определен исторически отря-
зък (Първата или Втората българска държава), една или друга редакция (руска, 
сръбска). Натрупването на значителен по обем материал ще даде възможност за 
съпоставителни изследвания на употребата на антонимията у различни автори, 
литературни центрове, хронологични граници, езикови редакции. 

Макроструктура на речника 

Проблемът за това какво трябва да включва словникът на един антонимен 
речник е тясно свързан с въпроса за видовете антонимия, което от своя страна 
зависи от разбирането за същността на явлението. При изграждане на структу-
рата на един бъдещ речник, общ или частен, на антонимите в средновековния 
българския език, трябва да се изхожда от разбирането за антонимията като ан-
тисемия – т.е. като връзка на лексеми от една част на речта по техни логически 

6 Вж. например Илиева 2009: 60–78.
7 Вж. например Илиева 2013б: 119–130.
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противоположни значения (Пернишка 2000: 73). В този смисъл в него трябва 
да влязат не само думи от различни корени, означаващи противоположни по-
нятия (зълъ ≠ добръ; любити ≠ ненавидэти), но и еднокоренни деривати с нега-
ция (правьдьнъ ≠ неправьдьнъ; чьсть ≠ бесчьсти¬), както и такива, създадени от 
семантично противоположни представки (въметати ≠ отъметати; надълежати 
≠ подълежати)8. Несъмнено речникът следва да съдържа т.нар. качествени ан-
тоними, между които няма средна степен (духъ ↔ плъть; жизнь ↔ съмрьть; 
вэрьнъ ↔ невэрьнъ), както и тези за насоченост на действието (нач>ло ↔ коньць, 
вълэсти ↔ излэсти). С уговорка трябва да се включат и антонимите конверсиви 
(купити ↔ продати, отити ↔ възвратити с>). 

Доколкото всеки исторически речник има описателен, а не нормиращ ха-
рактер, както лексикографските трудове, представящи съвременното състояние 
на езика, предлаганият тук проекторечник на антонимите в средновековния 
български език трябва да обхваща системата от писмено засвидетелствани ан-
тонимни отношения в цялото ѝ богатство. Затова в него е необходимо да наме-
рят място и оказионалните антитези, които са извън системата, употребени в 
текстовете ad hoc. Например в Йоан-Екзарховия превод на „De fide orthodoxa“ 
прилагателното приимьнъ в качеството си на онтологичен термин ‘комуто е при-
също пасивното възприятие на външния свят’, грц. παθητικüς, се антонимизира 
с бестрастьнъ, бе страсти в специалното му значение ‘неподлежащ на външно въз-
действие’. В същия паметник е засвидетелствано еднократно антонимизирането 
на обьщь с изразите въ ч>сти сво¬и ‘който се отнася до индивида, индивидуален’ 
и о собэ сҐи ‘комуто е присъщо частно битие’. Само при такова широко разбира-
не на антонимния ред речникът би отразил в пълнота равнището на естетически 
творческо владеене на конкретно описваните възможности на езика. 

Между словообразувателно сродните думи в средновековния български 
език, образувани с помощта на негиращ префикс не- или без-, има някои, кои-
то принадлежат към квазиантонимите и поради това нямат място в речника, 
например законъ ↔ безакони¬, безаконени¬ /безаконьние/, където отрицателният 
член на двойката не значи ‘липса на закон’, а ‘неизпълнение на закона, законо-
престъпление’.

Микроструктура на речника (структура на речниковата статия)

Като заглавни единици в Речника на антонимите в средновековния бъл-
гарски език следва да се изведат антонимните редове, чиито членове са:

•	 основни, непроизводни от синхронна гледна точка думи (добръ ↔ зълъ, 
лъжа ↔ истина)9; 

8 Отделни изследователи неоснователно изключват от категорията на антонимите 
думите, произведени с помощта на семантично противоположни представки, аргумен-
тирайки се, че в случая става дума не за чисто лексикални, а за лексикално-граматични 
опоненти (Введенска 1971). Тук споделяме мнението на Е. Пернишка, че значението на 
представката, макар и типово, не може да се определи като граматично, поради което 
антонимният речник трябва да включва и редове като възвести ↔ съвести; въводити ↔ из-
водити и пр. (Пернишка 2000: 74).

9 Към речниковите статии на непроизводните думи в края следва да се дадат техните 
производни – най-често прилагателни, отвлечени или отглаголни съществителни, наре-
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•	 някои производни думи антоними като причастия от антонимни глаго-
ли, наречия от прилагателни, означаващи противоположни признаци, и т.н., 
ако техните производящи не са писмено засвидетелствани в източниците на 
ексцерпция, както и в случай че единствено в тази си словоформа основните 
думи образуват антонимно отношение (съврьшенъ ↔ несъврьшенъ, глаголанъ ↔ 
неоглаголанъ, неизглаголанъ, неизглагол¬мъ).

В антонимните редове е необходимо да се включат в скоби някои чести 
фонетични или морфологични разновидности на отделните членове, както и 
словообразувателни форми на прилагателни и глаголи (чувьствьнъ ↔ бечу-
вьствьнъ /бещувьствьнъ/; чьстити ↔ нечьстовати /нечьствовати/, бесчьствовати /
бещьствовати/; свои ↔ чуждь /туждь, щуждь/, простъ ↔ съложенъ /съложьнъ/).

Един от въпросите, които трябва да се решат при съставянето на речника, 
е структурирането на отделните редове. Най-простият антонимен ред се състои 
от две думи, образуващи антонимна двойка. Наличието на близкозначни думи 
към всеки от антагонистите обаче разширява реда с т.нар. варианти – синоним-
ни поредици в противоположни значения, които заедно формират един цял 
синонимно-антонимен многочлен10.

Друг проблем при съставянето на речника е по какъв критерий да се из-
бере водещият антоним, респ. водещата двойка при синонимно-антонимните 
многочлени. Както правилно отбелязва Е. Пернишка, този въпрос трябва да се 
реши с оглед на системността в езика (Пернишка 2000: 76). Доколкото на сис-
темно равнище антонимният ред е сбор от потенциалните според системата 
думи – значения (Новиков 1973: 68), като негова заглавна единица следва да 
се изведе доминантната двойка противопоставящи се единици, т.е. най-честа-
та и контекстуално независима опозиция от две наименования. По този начин 
се отразява второстепенното място на останалите членове от реда. При слово-
образувателно вариране на семантично еднородни думи с еднаква степен на 
употребителност обаче, каквито в средновековния български език има в изоби-
лие, доминанта често пъти трудно се определя и тогава по-уместен е азбучният 
ред като най-практичен за систематизиране на голям брой лексикални едини-
ци11. В предлагания тук проекторечник това би отразило реалното състояние 
в исторически план на една лексикална система, все още лишена от езикова 

чия. Например към опозицията добръ ↔ зълъ трябва да се включат и двойките техни про-
изводни добро ↔ зъло, доброта ↔ зълобаŤ.

10 Така са систематизирани синонимно-антонимните редове в РАБЕ. Друг начин на 
систематизация на вариантите е в опозиция на всеки от тях с антонима, определен като 
водещ (т.е. като отделни двойки антоними). Такива подредове също биха могли да по-
лучат разнообразно оформление – в поредица, както е структуриран антонимният ред в 
речника на Л. Введенска (Введенска 1971), като подзаглавни редове, както е структуриран 
антонимният ред в речника на М. Лвов (Лвов 1984), в нови редове, както е структуриран 
антонимният ред в речника на В. Комисаров (Комисаров 1964). Предпочитането на хори-
зонтално представяне на варирането в антонимния ред в РАБЕ, при което не се посочват 
антитези на първата дума с останалите (както е прието в руската лексикографска тради-
ция), Е. Пернишка мотивира с  това, че антитези образуват помежду си всички членове на 
реда (Пернишка 2000: 76).

11 Това положение в пълна сила важи и за съвременното състояние на системата 
(Пернишка 2000: 76). Този факт се дължи на континуитета на езиковото развитие.
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нормираност, за която са характерни силно изразена вариативност на изказа и 
словообразувателна дублетност12. 

Азбучният ред е уместно да бъде нарушен само в случаите, когато: 
•	 по-простият антоним от две словообразувателно взаимосвързани еди-

ници се поставя на първа позиция, тъй като другият се обяснява чрез него 
(законьнъ ≠ безаконьнъ; с©щьство ≠ нес©щьство, ¬стьствьнъ ↔ прэ¬стьствьнъ, 
чрэсъ¬стьствьнъ)13;

•	 антонимите означават пространствена или времева последователност 
(нач>ти ↔ коньчати, прьвъ ↔ послэдьнии);

•	 преносни или редки лексеми, които са синоними на неутрални антоними, 
заемат по-второстепенно място в опозицията независимо от азбучния си ред.

Като синоними към всеки от двата антагониста в предлагания проектореч-
ник следва да се третират не само отделни близкозначни лексикални единици, 
но също и съответни предложни изрази и словосъчетания (бестрастьнъ, бе страс-
ти, без врэда, неприимьнъ, не приемл>и ↔ страстьнъ, врэдъ приемл>и, приимьнъ). 
Подредбата трябва да бъде в азбучен ред първо на думите, а след тях на син-
тагмите.

Евентуалните по-значителни смислови различия при близкозначните думи 
трябва да бъдат отразени в предлагания проекторечник чрез оформяне на от-
делните лексикални единици в самостоятелни антонимни редове, в случай че 
образуват двойка със съответни противоположни понятия (Пернишка 2000: 76). 
По тази причина следва да бъдат разделени например: душьнъ, грц. Vìøυ÷ος, 
Tìøυ÷οìÝνος ‘одушевен, който притежава душа’ ↔ бездушьнъ, грц. Døυ÷ος 
‘неодушевен’ и духовьнъ, πνευìατικüς ↔ плътьнъ, плътьскъ, грц. σαñκικüς, 
τωìατικüς. 

Полисемантичната структура на една дума е причина тя да влиза в опози-
ции с различни думи, попадайки с отделните си значения в повече от едно поле 
(Новиков 1973: 66). В резултат на това антонимните връзки се разширяват и 
значително се усложняват. Тези отношения също трябва да намерят адекватно 
отражение в речника на антонимите в средновековния български език, като 
за всяка дума се посочват противоположните ѝ думи по отделни значения14. 
Например като теологически термин прилагателното безнач>льнъ в Йоан-Ек-

12 Аксиологическият принцип на подредба, при който изборът се мотивира с уста-
новеното от древността ценностно противопоставяне на някои понятия на положителни 
и отрицателни, като предимство се дава на положителните понятия, е неприложим, до-
колкото ценностното възприемане на действителността по един или друг начин има су-
бективен характер, определя се от гледната точка на някого в определено време и място, 
като придава на антонимните значения относителност, субективност (Пернишка 2000: 77).

13 Принципът на подредба според семантичната сложност на означаваните от ан-
тонимите понятия не може да бъде възприет като универсален, защото е неприложим, 
когато се отнася за противополагащи се непроизводни думи (като д№хъ ↔ плъть, любĄ 
↔ ненависть, мъножьство ↔ ¬диньство, благословение ↔ кл>тва), при които определянето на 
семантично по-простата дума  не е еднозначно. Вж. по въпроса по-подробно у Апресян 
1974: 286, 302–305.

14 Адекватното отразяване на многозначността в една антонимна парадигма изисква 
решаването на кардиналния проблем как да бъде построен един антонимен речник. В 
лексикографските трудове на съвременни езици (на Л. Введенска, на М. Лвов, РАБЕ) анто-
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зарховия превод на Богословието означава ‘общо свойство на Божествената 
природа, което принадлежи в еднаква степен и на трите Ипостаси по същество 
и ги характеризира като изконно битие’ и се антонимизира с подълэтьнъ  ‘огра-
ничен във времето’. Като тринитарен термин същият назовава ‘лично свойство 
на Първото Лице на Пресветата Троица, което го характеризира като необусло-
вено от никаква предхождаща го и външна Нему причина’ и влиза в опозиция с 
виньнъ, виновьнъ ‘обусловен’. В значението си ‘ноуменално възприемаем’ разу-
мьнъ се противополага на видимъ и чу¬мъ ‘сетивно възприемаем’, но в смисъл 
‘който притежава разум’ е антоним на безумьнъ.

Освен общите проблеми с антонимните речници на съвременните езици 
речникът на антонимите в средновековния български език поставя и някои спе-
цифични изисквания по отношение на структурирането.

Доколкото основната цел на всеки исторически речник е описателна, а 
не практическа, препоръчително е речникът на антонимите в средновековния 
български език да бъде тълковен, а не списъчен. Основен принцип при него-
вото съставяне ще бъде да се посочва общото значение, по което думите се 
противопоставят и което ги обединява в синонимно-антонимния ред, а след 
това да се разкриват семантичните и/или стилистичните отсенки на отделните 
му членове, като се подкрепят с илюстративен материал, който да онагледява 
реалната употреба на членовете на реда в достигналите до нас литературни 
източници. Така приведените семантизиращи текстови откъси ще обосноват 
включването на съответната дума в конкретния ред. Необходимо е илюстра-
тивните примери да се извличат от различни атрибуирани и неатрибуирани 
паметници, от преводни и оригинални текстове. По възможност те трябва да 
представят противопоставянето на съответните антоними в различен контекст 
и в един общ контекст.

Предвид ограничения ресурс от източници, въз основа на които се опис ва 
антонимията в исторически план, за разлика от отворената структура на съвре-
менните лексикографски трудове, в речника на антонимите в средновековния 
български език всеки антоним следва да се привежда с показателя си за фре-
квентност в привлечените източници. Сводната справка за честотата на употре-
ба на даден член от антонимния ред в отделните паметници ще позволи съ-
поставителни наблюдения върху разпространеността и честотата на отделните 
членове в различните текстове, включени в обема му, ще даде отговор на въп-
роса има ли движение (увеличаване или намаляване на употребата), би дало 
възможност да се проследи динамиката в този сегмент от парадигматиката в 

нимните отношения на една дума с абсолютно или отчасти различаващи се в семантиката 
си думи се дават в самостоятелни редове посредством индексиране на водещата дума. У 
Л. Новиков пък полисемията на един и същи антонимен ред се представя в една и съща 
речникова статия. Според Е. Пернишка по-сполучливото решение е двойките антонимни 
значения да се поставят една след друга, в тяхната връзка, а не да се изрежда цялата по-
лисемия на един антоним, а след това – на другия, тъй като по втория начин семантичните 
връзки се отдалечават и размиват. Тези два типа структуриране на полисемията се срещат 
и в речниците, които комбинират синоними и антоними, като антонимите се изреждат 
или след синонимите по всяко значение на заглавната дума, или след всички синонимни 
редове, по реда, по който са подредени те според семантиката си (Пернишка 2000: 73).
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езика – създаването, попълването и измененията в синонимно-антонимните 
редове, както и да се покаже връзката на тези процеси с развитието на лекси-
ката и промените в нея.

При частните речници, за да се определи доколко лексиката на съответ-
ния лексикографиран паметник, съответно автор, се придържа о Кирило-Ме-
тодиевата традиция и доколко спазва нормативността на школата, към която 
принадлежи, следва да се направи, от една страна, сравнение с данните на 
класическите старобългарски паметници, а от друга – да се проследяват тен-
денциите в други книги от същото книжовно средище, в чийто текст присъстват 
съответните членове на  синонимно-антонимния ред (макрониво на езика).

Ако се описва семантичното отношение антонимия в лексикалната систе-
ма на отделен паметник, би било добре също към словоупотребите от базо-
вия ръкопис да се дадат и вариантите им в ръкописната традиция (текстоло-
гичните дублети). Така би се получил един прегледен синопсис в синхронен 
и диахронен план на думите, влизащи в синонимно-антонимни отношения от 
съответния текст, респ. период от развитието на езика, което би позволило да 
се проследят непосредствено количественото им съотношение и степента на 
разпространение в книжнината през отразения в речника етап от езиковата ис-
тория и преписваческата рефлексия спрямо тях в текстовата традиция. 

Ако се описва семантичното отношение антонимия в лексикалната сис-
тема на преводен текст, всеки антоним следва да се привежда и с гръцките 
съответствия. Това би позволило да се проследи релевантността на преводаче-
ските решения при предаването на определена гръцка лексика. Семантичният 
и контекстуалният превод разкриват по-свободно отношение на славянските 
преводачи към оригинала, стремежа им да предадат смисъла, без да робуват 
на формата, която задава подложката, умението им да използват изразните 
средства на родния си език, за да пресъздадат семантичното отношение на 
противопоставяне в езика на оригинала. Като свидетелство за това може да се 
приведе фактът за множеството синонимни преводи на едни и същи антоними-
зиращи се гръцки лексеми. В умелото прилагане на това разнообразие се изя-
вява изкуството на старобългарския писател – преводач и оригинален творец. 
Такъв лексикографски подход ще позволи да се откроят спецификата и стилис-
тичните особености в преводаческата техника на всеки книжовник с оглед на 
описваната категория думи.

Тук много полезни за изследване на антонимията като езиково явление са 
двуезичните исторически речници, особено индексите, които не просто избро-
яват преводните еквиваленти, каквато е практиката на общите лексикографски 
трудове, а показват точно кое гръцко съответствие на коя старобългарска дума 
и в кой контекст отговаря.

Тъй като по-голямата част от думите, засвидетелствани в средновековните 
ни писмени паметници, се пазят и до днес в съвременния български език (гово-
рим и книжовен) или в неговите диалекти, би било полезно проекторечникът 
на антонимите в средновековния български език да дава справка дали отдел-
ните членове на синонимно-антонимния ред съществуват и до днес, в кой лек-
сикален пласт на съвременния български език се употребяват, в каква външна 
форма и с какво значение, с една дума, как еволюира съответният синоним-
но-антонимен ред думи в езика – при кои синонимно-антонимната релация 
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се пази, при кои се изгубва, кои напълно отпадат от системата на езика, кои 
променят регистъра си на употреба и т.н. 

Като илюстрация на казаното ще дам един конкретен пример за речни-
кова статия на речник на богословски термини антоними в Йоан-Екзарховия 
превод на De fide orthodoxa:

вещьствьнъ, вещьнъ ↔ безвещьствьнъ
вещьствьнъ (2)15, грц. 5υσικüς16 (54а17, разночет. V есѓтвенъ, което според 

Л. Садник е първоначалната версия (срв. Шестоднев 79с знамения вещьствьнҐхъ 
(реконстр. ¬стьствьнҐхъ) вещии)18 ‰λικüς(105а).

Свойствен на или отнасящ се до материята, материален19: немощьно бо бѓа 
рещи без вещьствьнаго рожьства суща 54а20

≡ вещьнъ21

≠ безвещьствьнъ
Гр. Наз. XI в. 153 (Срезн.)22

безвещьствьнъ (4), грц. Bûλος (104а, разночет. III невещьствьнъ, 105а, раз-
ночет. II, IV, V безвещьнъ, 105б, разночет. I, II, IV, V безвещьнъ, 172а, разночет. I–V 
безвещьнъ).  

Нематериален: 
а) В абсолютен смисъл свойство на Божествената природа: 105а Едино по 

истинэ безвещьствьно божьство, срв. 172а; 
б) В относителен смисъл свойство на духовните твари – ангелите: аньгелъ...

бесплътьнъ же... и безвещьствьнъ, еликоже къ намъ прележящее 105а, срв. 104а. 
≠ вещьствьнъ
∅ 
В заключение бих обобщила, че равнището на научните изследвания и 

изворовата палеославистика в наши дни дава възможност да бъде направен  
всестранен лексикологичен анализ и изчерпателна лексикографска разработка 
на антонимията като езиково явление в исторически план (видове, поява, си-
нонимно-антонимни редове и употреба). Извлеченият от текстове с различна 
жанрова и хронологична принадлежност материал ще позволи цялостен по-
глед върху семантичната структура на реализираните в разнообразни контек-

15 Брой употреби в лексикографирания паметник.
16 Съответстващият гръцки термин в подложката.
17 Сигнатура, която показва листа и страницата, на която се намира съответната сло-

воупотреба на заглавната дума в основния текст на „Небеса“ по изданието на Л. Садник 
(Садник 1967–1983). 

18 Засвидетелствано разночетене на съответната словоупотреба в ръкописната тра-
диция на „Небеса“ (по данни на критическия апарат в изданието на Л. Садник).

19 Дефиниция на термина.
20 Илюстративен пример от текста на „Небеса“.
21 Със знак ‘≡’ се означават терминологичните дублети, а със знак ‘=’ – близкознач-

ните специални наименования. Със знак ‘≠’ се прави препратка към антонимния термин, 
засвидетелстван в лексикалната система на същия паметник.

22 Сводна справка за наличието на съответния член от антонимния ред в други па-
метници. В скоби се дава речникът, по който са снети данните. Със знак ‘∅’ се отбелязва 
липсата на съответната дума в други паметници (по данните на наличните лексикограф-
ски трудове).
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сти лексеми с оглед на конкретно описваното семантично отношение – в син-
хрония и диахрония. 

Предлаганият проект за речник, описващ антонимията като езиково явле-
ние в исторически план (на макро- и/или микроравнище), би представлявал 
ценен принос към диахронната българска лексикология и лексикография, пре-
връщайки се в база за редица обобщения относно развоя на този вид парадиг-
матични отношения в езика на даден етап от неговата еволюция. Посредством 
успоредяване на семантичните структури на членовете във всеки синонимно-
антонимен ред той би разкрил отчетливо приликите и отликите между отдел-
ните единици, оттенъците в значението на влизащите в синонимно-антонимни 
отношения думи, би показал сложните и многопосочни връзки между тях. В 
него ще намерят отражение регистрираните словообразувателни модели, тях-
ната продуктивност или непродуктивност и инвариантна семантика. Ще бъдат 
проследени семантични процеси като абстракция и модализация, ще се доку-
ментират и интерпретират отделни интересни случаи.

Речникът ще позволи съпоставителни наблюдения по отношение на упот-
ребата на антонимното богатство: 

- в съвременни помежду си текстове от един, респективно от различни 
жан рове, за да се откроят езиковите особености на отделните жанрове и авто-
ри в синхрония;

- в разновременни помежду си текстове от един, респективно от различни 
жанрове, за да се установят приликите и отликите в диахрония;

- в текстове от различни редакции, за да се уточнят ареалните специфики 
в словообразувателните тенденции при лексиката на средновековни славянски 
паметници, възникнали в различна диалектна среда (с оглед на сравнителната 
лексикология на славянските езици от началния период на писмеността);

- спрямо съвременното състояние на езика.
Той ще се превърне в надеждна основа за важни наблюдения върху съхра-

няването на книжовните традиции и континуитета на езика.
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ЗА БЪЛГАРСКАТА ПАРЕМИОГРАФИЯ

Пословиците и поговорките наред с другите малки фолклорни текстове – 
гатанки, наричания, клетви и благословии, образуват жанра на малките фол-
клорни форми. Заедно с идиоматичните фразеологични единици те съставят 
основата на паремиологичния фонд1. В паремиологията няма единно мнение 
относно обема на единиците, включвани в обекта ѝ на изследване. Голяма част 
от изследователите на паремийния жанр – Волфганг Мийдър, Ричард Тренч, 
Л. Б. Савенкова, О. В. Золотоверхая, Е. В. Иванова, О. А. Дмитриева, Н. Ю. Тра-
занова, Р. Петрова, М. Елчинова и др., споделят виждането, че пословиците и 
поговорките са „ядрените елементи на паремиологичния фонд“ (Тразанова 
2011: 3). Като такива пословиците и поговорките са основните съставящи на 
паремиографските сборници2. От своя страна паремиографията като наука за 
записването, събирането и издаването на пословици и поговорки има много 
общо с лексикографията3, поради това можем да кажем, че и двете науки са 
„извор на познания за богатството и системните връзки в лексиката“ (Перниш-
ка 2007). В цитираната статия изтъкнатият български лексикограф проф. Еми-
лия Пернишка обобщава, че създаването на речници „е неделима част от опис-
ването и изучаването на един език и от културния напредък на народа“.

Българската паремиография все още не е отделила заслужаващо внимание 
на изданията с паремийни мъдрости у нас. Не са проследявани ритмичността 
на издаването им, издателските центрове, особеностите в оформлението на из-
данията, критериите за включване на народните мъдрости в тях, механизмът 
за подреждането и съответно за търсенето им. Настоящата статия представля-
ва част от обстойно паремиографско изследване, като поради ограниченията в 
обема засяга само част от посочените книговедски и паремиоложки параметри. 

С цел запълване на тази празнота в изследването са идентифицирани, 
обобщени и анализирани изданията с паремийни мъдрости, налични в две цен-
трални софийски библиотеки: най-голямата национална библиотека – Нацио-
налната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), и най-голямата публич-
на библиотека – Столичната библиотека (СБ). Основният мотив за този избор 
е достъпността на съответните библиотечни фондове за широк кръг читатели 
(извън университетската среда). В следващи проучвания би могло да се включат 

1 Паремия – от гр. ðáñïéìßá – пословица, поговорка, притча. Паремиология – наука-
та, изучаваща пословиците и поговорките.

2 Някои от паремиографските сборници освен пословици и поговорки включват и 
фразеологични единици като елемент на образността, участваща в изграждането на кул-
турния код на нацията.

3 Лексикография: 1. (от гр. lexikos – свързан с думата, и grapho – пиша). Събиране на 
думите на даден език, систематизираното им подреждане и издаване под формата на 
лексикон, речник. (ТСРЯУ). 2. Теория и практика на съставяне на речници (НТССРЯ). 
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и библиотечните фондове на други библиотеки в София и страната, като по този 
начин се представи разгърнатата паремиографска картина за България. 

До този момент у нас са провеждани само частични и спорадични книговед-
ски изследвания на паремийните мъдрости. Анализ на наши паремиографски из-
дания като този, предприет чрез настоящото проучване (и представен в разширен 
вид в друго)4, не е правен досега. Този подход може да се превърне в отправна 
точка за следващи книговедски, паремиологични и паремиографски проучвания. 

За по-голяма прегледност анализираните de visu сборници с паремийни 
мъдрости са представени в авторски таблици, които са своеобразен алгоритъм 
за уеднаквено съпоставяне и анализ на специфични важни данни за паремио-
графските издания в България, съхраняващи се в библиотечните фондове на 
двете най-големи библиотеки. За онагледяване по-долу представяме пример-
на матрична таблица на един от най-съвременно и прагматично оформените 
сборници от съвременен съставител – изданието на Стефана Стойкова „Българ-
ски пословици и поговорки“ (по такава матрица са нанесени всички важни па-
раметри за паремиологичните и паремиографските изследвания, извлечени от 
сборниците с пословици и поговорки). За нас това е образец на съвременно па-
ремиографско издание с голяма практическа стойност при ползване от редови 
потребители и научни работници. Авторката е написала предговор, направила 
е подбор и тематично-семантична подредба на паремиите в сборника, като се 
е старала (по нейни думи в предговора) едни и същи пословици и поговорки да 
не се повтарят в различни рубрики; вместо това са поместени техни по-близки 
или по-далечни варианти. В генерираните рубрики на матричната таблица пре-
гледно и систематизирано са представени основни паремиографски и някои 
паремиологични показатели, които бързо и с лекота могат да бъдат съпоставе-
ни с данните от останалите таблици: 

Автор / Съставител
Стойкова, Стефана
Пълното име на съставителя е Стефана Минче-
ва Георгиева-Стойкова

Заглавие Български пословици и поговорки 
Език български
Година 2007
Издателски данни София: ИК „Колибри“
ISBN ISBN 978-954-529-569-0

Сигнатура/Библиотека Ф. с. 271393 886.7-84 / СБ
Ск 693603 (НБКМ)

Масив паремии, начин на включ-
ване

6020 български пословици и поговорки (паремии) 
от цялата българска територия, подбрани както от 
престижни публикации като известния сборник на 
П. Р. Славейков, Сборника за народни умотворения, 
Речника на Найден Геров и др., така и от по-нови 
записи, разпределени в 48 рубрики (смислови гнез-
да), всяка от които от своя страна е детайлизирана в 
няколко по-малки групи.

4 Вж. Илиева 2015.
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Принцип на разпределение на 
паремиите

Тематично-семантична подредба. Материалът е 
систематизиран в отделни рубрики – смислови 
гнезда, например Свобода и робство, Дом и семей-
ство, Хубост и грозота и др.

Бележки

1. На много места под линия се дават бележки за 
произхода или употребата на паремията, както и за 
връзката ѝ с други фолклорни жанрове – анекдоти, 
приказки, песни, гатанки и др. 
2. В отделен списък се поясняват някои чужди или 
диалектни думи, употребени в текста на послови-
ците.
3. Показалците на използваните в текстовете думи 
за хора, предмети и понятия са представени за 
улеснение и бързо намиране на търсената посло-
вица.
4. Показалците разкриват понятийната и образната 
система на българските паремии.
5. Всички забележки, дадени от записвачите и със-
тавителите към отделни пословици и поговорки в 
източниците, са пренесени под линия съответно за 
всяка една от тях.

Определение за пословица

Пословиците са кратки изречения, прости или 
сложни, които изразяват в сбита форма съждения, 
наблюдения от живота и практиката, и често но-
сят поучителна тенденция: „Камъкът на мястото си 
тежи“, „Книгата е четири очи“ и др. Те са обобщи-
телни и многозначни, но в контекста на речта доби-
ват конкретен смисъл.

Определение за поговорка

Близко до пословиците по своето съдържание и 
приложение стоят поговорките. Разликата между 
тях се състои в това, че докато пословицата изра-
зява завършена мисъл и може да се употреби са-
мостоятелно, поговорката е образен израз, който 
не съдържа обобщение, няма поучителен смисъл 
и самостоятелно значение, а се употребява само в 
контекст, като обикновено влиза в състава на друго 
изречение: казвам нещо „ни в клин, ни в ръкав“, за-
бърквам се „като пате в кълчище“.

Предназначение на изданието

Изданието е предназначено за най-широк кръг чи-
татели. То представлява интерес както за студенти, 
ученици, преподаватели, журналисти, политици и 
любители, така и за изследователи на езика, фолк-
лора и културната комуникация в нашето общество.

Други детайли
Езикът на събраните пословици и поговорки е сла-
бо нормализиран и доближен до литературния – 
избегнати са фонетичните диалектизми.

Съответствия, варианти, синони-
ми, превод –
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Нагледно обобщените в табличен вид важни данни от наличните в из-
следваните фондове книги с паремийни мъдрости ни дават възможност да 
направим разностранно и задълбочено проучване на редица техни паремио-
графски и книговедски аспекти – наличие или не на дефиниции на отпечатва-
ните в сборниците паремийни единици, начин на включването им в сборника, 
динамиката на издаване на книгите с пословици и поговорки, ангажираността 
на българските издателства с паремиографската традиция, авторство и съста-
вителство, тенденции при тиражирането и параметри на книжното тяло и др. 
Такива типови таблици дават синтезирана информация за сборниците с посло-
вици и поговорки в два раздела – за широк кръг читатели и за деца и юноши. 

Първият раздел включва 45 сборника с пословици и поговорки за широк 
кръг читатели от НБКМ и 29 от СБ (в някои случаи съчетани с други единици 
на кратките фолклорни жанрове – гатанки, скороговорки, клетви, благословии, 
песни и др.). Във втория раздел са застъпени 25 издания от НБКМ и 15 от СБ. 
Общият брой издания с пословици и поговорки от НБКМ е 70, а от СБ – 44. С 
други думи, и в двете библиотеки изданията за деца и юноши са приблизи-
телно два пъти по-малко в сравнение с тези за широк кръг читатели. Паремио-
графските издания за деца и юноши общо в двете библиотеки са 35,1%, т.е. 
само една трета от фондовете им, което сочи, че тези издания са все още в 
дълг спрямо общата паремиографска продукция (или че съставителите им не 
спазват законовото изискване да оставят сигнални бройки поне в НБКМ). Без-
спорен факт е, че фондовете на НБКМ (61,4%) са близо два пъти по-богати на 
издания с български пословици и поговорки в сравнение с тези на СБ (38,6%). 
Описани и анализирани са общо 114 издания с пословици и поговорки от двете 
библиотеки, като 40 от тях са за деца и юноши. 

Важно е да се отбележи, че в таблиците няма дублиране на издания, на-
миращи се във фондовете на двете библиотеки. В рамките на една обобщена 
таблица за тях само са посочени сигнатурите на съответните издания в НБКМ и 
СБ. Това се прави с цел по-лесното и бързо намиране на изданията в съответ-
ните библиотеки или пък за улеснение при поръчване на дадените издания от 
съответните библиотеки (при необходимост). Сборниците с паремийни мъд-
рости са подредени азбучно според фамилното име на съставителя (на първия 
от тях, ако са повече от един) – във всеки един от двата раздела: за широк кръг 
читатели и за деца и юноши, като поредността на номерацията от първия раз-
дел продължава във втория.

През Възраждането се поставя началото на българската лексикография 
(Кювлиева 1997). Деветнадесети век не е богат на лексикографски събития, но 
едно сред тях – „Речник на българския език“ от Н. Геров (Геров 1895–1904) – е 
блестящ образец на това дело (Пернишка 1996). Основният стимул на първите 
български лексикографи в тяхната трудоемка и многогодишна дейност е да се 
повдигне националното самочувствие и поради липса на достатъчно и разно-
образна книжнина да се събере „от устата на народа“ словното богатство на 
българите, както и да се използва то за ограничаване на заемките от турски и 
гръцки, по-късно от руски или други езици.

Най-многостранна речникова продукция у нас се създава през последните 
70 години. Издадени са няколко тълковни речника – еднотомни, тритомен ака-
демичен, един недовършен от Ст. Младенов и 15 тома от многотомния „Речник 



147

на българския език“ (РБЕ 1977–2015). Появяват се голям брой специални реч-
ници и няколко синонимни, фразеологични, неологични, антонимен, парони-
мен, етимологичен, речници на чуждите думи, голям брой терминологични, 
правописни и правоговорни, словообразувателен, жаргонен речник, диалект-
ни с различен обхват на диалектна лексика и др. Тези трудове съдържат в голя-
ма степен лексикалното богатство на нашия език.

През втория период от Възраждането, наричан литературен (от 40-те годи-
ни на XIX в. до Освобождението на България) (Радославов 1992), се заражда и 
паремиографското дело у нас, породено от същите патриотични подбуди. 

Анализирайки динамиката на книгоиздаването на сборниците с паремий-
ни мъдрости, стигаме до извода, че то следва развитието и стратегиите на из-
дателския бизнес като цяло у нас. 

Първият български сборник с фолклорни материали, съдържащ около 200 
пословици, е издаден през 1842 г. в Пеща от Иван Богоров. През 1847 г. Никола 
Карастоянов – български печатар и книгоиздател, смятан за основоположник 
на книгопечатането в България, получава официално разрешение за печатане5. 
Затова е истинска находка наличната и достъпна за ползване от читателите на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ книга „Български посло-
вици“, издадена от Петко Рачов Славейков  в Санкт Петербург в печатницата на 
Императорската академия през 1852 г. – период, когато книгопечатането в Бъл-
гария не е добре развито, изнесено е предимно извън пределите на страната 
от родолюбиви българи. 

През 1897 г. у нас е утвърден Законът за депозита, а Търговският закон за 
първи път предвижда изисквания към издателския договор с авторите. В този 
период Петко Рачов Славейков издава в България – в Пловдив, известния на 
всички фолклористи и паремиолози сборник в две части „Български притчи 
или пословици и характерни думи“, 1889–1897 г.

През Първата и Втората балканска война (1912–1913), както и в годините 
на Първата световна война, разбираемо се наблюдава голям спад в цялостната 
книгоиздателска продукция, който не подминава и паремиографските издания. 
И все пак през 1916 г. Арсени Костенцев издава „1000 поговорки, пословици и 
кратки поучения“.

Между Първата и Втората световна война (1918–1939) частното книгоизда-
ване у нас постига стабилност и престиж. Книгите по правило представят онова, 
което е общественозначимо, което е в полза на просветата и разпространени-
ето на знания. За около 20 години броят на издателствата нараства и те вече са 
пръснати на територията на цялата страна (макар и водещи по продуктивност 
и авторитет да са столичните). Така в рамките на две последователни години – 
1925 и 1926 – Петър Генков издава в Търново в собственото си издателство „За 
мъдрите мисли – афоризми, пословици“ („Библиотека за семейно и училищно 
четиво“). В края на този период (1939 г.) Михаил Арнаудов издава в София (в 
издателство „Хемус“) „Български пословици и гатанки“. През същата година Йо-
сиф Данаилов публикува „Българска народна мъдрост: Поговорки, пословици 
и сбити поучения“ (отново в София, издателство „Златна библиотека“). Излез-
лите от печат книги в този период представляват 5,4% от нашата извадка. 

5 Повече по въпроса: Николова, Куманов 1983.
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Одържавяването на частните печатници, започнало през 1947 г., завършва 
с обнародването на Закон за книгопечатането през 1948 г. Скоро след не-
говото приемане излиза третото издание на придобилия широка популярност 
сборник на Михаил Арнаудов „Български пословици и гатанки“ (1949 г.). Срав-
нително скоро след това е отпечатан и Славейковият сборник „Български прит-
чи или пословици и характерни думи“ (под ред. на М. Арнаудов, предговор от 
Иван Бунин, 1954). 

През 60–80-те години на XX в. книгоиздаването в България се превръща 
в единна, държавно централизирана и планово действаща система. Издава-
ните годишно заглавия се удвояват, а тиражите нарастват повече от три пъти. 
Паремиологичните издания от изследваните библиотечни фондове на двете 
библиотеки са 21,6% от общия обем обработвани заглавия (изданията за деца 
и юноши са малко повече – 12,2% в сравнение с тези за широк кръг читатели 
– 9,5%). През този период от печат излизат „Българско народно творчество“ в 
13 тома (отг. ред. Димитър Осинин, 1961–1965),  „Български притчи или посло-
вици и характерни думи“ на П. Р. Славейков (1972), двете издания на Милко 
Григоров и Костадин Кацаров „5000 български пословици и поговорки“ (1969) 
и „Български пословици и поговорки“ (1986). В посочения период се отпечатват 
и многобройните тиражи на паремиологичните сборници за деца и юноши на 
Цветана Македонска: „Българско народно поетично творчество: Народни пес-
ни, приказки, пословици, поговорки, гатанки“ (1980, 1983, 1988) и на Елена Ог-
нянова „Български народни приказки, пословици, поговорки и гатанки“ ( 1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 г.)

След 1990 г. още с първите стъпки на прехода към пазарна икономика за-
почва демонополизация на книгоиздаването в България. Централизираният 
орган на управление действа до 1991 г. Трансформират се съществуващите из-
дателства, които вече трябва самостоятелно да решават проблемите с избора 
на заглавия, финансирането и пазарната им реализация. Показателно за децен-
трализацията на книгоиздаването е, че освен в традиционно водещите голе-
ми градове издателска дейност се осъществява и в други селища. Този период 
условно можем да разделим на два етапа: първи, започващ от 1989 – годината 
на прехода, до края на 2006 г., която е „разграничителна линия“ за усилията 
ни да бъдем приети в Европейския съюз, и втори – от 1 януари 2007 г. (датата 
на официалното приемане на България в ЕС) до днес. Първият етап, обхващащ 
16–17 години и представляващ преход към демократично развитие и подго-
товка за приемането на страната ни в ЕС, се характеризира и с бум на пареми-
ологичната книгоиздателска дейност: 43,2% от заглавията на цялата извадка, 
като изданията за широк кръг читатели са малко повече (24,3%) от изданията за 
деца и юноши (18,9%). През този етап са отпечатани такива известни издания 
с паремийни мъдрости като „Съпоставителен речник на пословици на българ-
ски, руски, английски, френски, немски и латински език“ (1998) с автор Сергей 
Влахов, „Фолклорно наследство“ в 6 тома (1998) на Марко Цепенков, „Народни 
умотворения, мъдри мисли и поговорки“ (2002), съставител Иванка Григорова, 
„Златни мисли на народа: Български народни пословици и поговорки“ (2003) 
на Лиляна Куманова, 4-то издание на  Славейковите „Български притчи или 
пословици и характерни думи“, „Български пословици и поговорки“ на Неда 
Ангелова (2005) и др.
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През разглеждания етап се преиздават паремиологичните сборници за 
деца и юноши на Цветана Македонска: „Българско народно поетично творчест-
во: Народни песни, приказки, пословици, поговорки, гатанки“ (1993) и на Еле-
на Огнянова „Български народни приказки: Пословици, поговорки и гатанки“ 
(2000), от печат излизат и сборниците на Тома Бинчев „Български пословици и 
поговорки“ (1999), на Борис Ганев „Български народни пословици, поговорки, 
гатанки и скоропоговорки“ (1999), на Кристина Илиева „Български пословици, 
поговорки и гатанки“, на Мария Банова „Народни мъдрости, пословици, пого-
ворки“ (2005) и др.

Вторият етап, макар и обхващащ само 8 години засега, също бележи го-
леми темпове – общо 23%, от които 16,2% за широк кръг читатели и 6,8% за 
деца. Периодът показва относително по-малко внимание към детската па-
ремиологична тематика, но като цяло не е отстъпление от бързите темпо-
ве на книгоиздаване на сборници с пословици и поговорки в сравнение с 
предходния етап, като се има предвид почти два пъти по-късият период. Тук 
се отнасят сборниците на Дора Дякова от две близки години „По сребърна-
та нишка: Житейски мъдрости, афоризми и поговорки“, кн. 1 (2012) и „Към 
златната нишка: Житейски мъдрости, афоризми и поговорки“, кн. 2  (2014), 
изключително ценното коментирано по-горе издание на Стефана Стойкова 
„Български пословици и поговорки“ (2007) и публикуваната през същата 
година книга на Ваня Мичева „Български митове и легенди. Фолклор. Биб-
лейски митове: Песни, гатанки, пословици и поговорки“ (предназначена не 
само за обучението на учениците, но и за широк кръг читатели), сборникът с 
паремийни мъдрости (в широк смисъл), представящи образци от различни 
форми на краткия фолклорен жанр „Български мъдрости за всеки ден: Афо-
ризми, пословици, поговорки, фразеологизми, идиоми, крилати фрази“ на 
Здравко Тонев (2013), сборникът на Ангел Ангелов „Пословици и поговорки 
от стари времена – нетленното богатство на България“ с преводни паремии 
на четири езика (2014) и др.

Създадената авторска матрична таблица подпомага синтезираното отра-
зяване на редица книговедски и паремиографски детайли на сборниците с по-
словици и поговорки и има голяма прагматична стойност при подбиране на 
необходимите паремиографски издания според тематиката, обема, целевата 
група (за възрастни или деца), включени регионални или професионални па-
ремии, (не)наличие на определение за пословица и поговорка, (не)наличие на 
илюстрации или на синоними и варианти и редица други важни за потребите-
ля и библиотекаря параметри на изданието. С незначително видоизменение 
матричната таблица може да се приложи за описване и анализ на сборници с 
гатанки, песни, броилки, на стихосбирки и др.
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ОТНОВО ПО ВЪПРОСА ЗА СИСТЕМНОТО
И АНТИСИСТЕМНОТО В НЕОЛОГИЧНАТА ЛЕКСИКА 
(В БЪЛГАРСКО-ЧЕШКИ СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН)

1. По-малко от десетилетие след преломната 1989 г., бележеща значител-
ни промени не само в обществено-политически план, но и с оглед на вътрешно-
езиковите процеси, проф. Е. Пернишка формулира някои от въпросите, които и 
до днес са от съществена важност за славянската неология. В статията си, пуб-
ликувана в сп. „Славия“ (Пернишка 1996), авторката представя сложното взаи-
модействие между интернационализацията и национализацията като импулс 
за проявите на антисистемност и системност в най-новата лексика и подчерта-
ва, че „отношението на иновациите към традиционните начини на изразяване 
почти не е засягано при изучаването на техните словообразувателни особено-
сти“ (Пернишка 1996: 19).

Изхождайки от цитираното мнение, ще покажем, че процесите, възпри-
емани като „антисистемни“ с оглед на по-ранни развойни етапи1, могат да се 
окажат катализатор за възникването на системни явления. С други думи, раз-
глеждаме заемането на сложни номинации от интернационален произход (с 
неприсъщи за славянските езици структурни, комуникативни и други характе-
ристики)2 като един от факторите, обуславящи както установяването на нови 
словообразувателни типове в приемащата езикова система3, така и активизи-
рането на композицията на системно ниво4. Чрез съпоставка на ситуацията в 
българския и чешкия неологичен репертоар, образуван по домашни или по 

1 Преди 1989 г. сложните думи и начините за образуването им са определяни като 
типични предимно за научната и публицистичната сфера. Вж. например ГСБКЕ 1983: 80, 
Граматика 1986: 451, Динамика 1989: 229 и др.

2 За целите на по-нататъшния анализ обръщаме внимание на факта, че в чешкото 
словообразуване се различават два типа композиция – същинската (vlastní kompozice) и 
юкстапозицията (spřahování). В първия случай се предполага наличието на две основи и 
комплексен формант (напр. vodoléčba), а във втория – на две формално непроменени 
основи, респ. отсъствието на интерфикс (напр. jedenadvacet). Вж. по-подробно Граматика 
1986: 203–204.

3 Е. Пернишка откроява единиците, образувани чрез: а) аглутинативно свързване на 
две основи (офисмебели); б) съчетаване на пълнозначни основи с предпоставени абре-
виатурни компоненти (ТВ шоу); в) съчетаване на собствено име и следващо нарицателно 
(Българияхолдинг) (Пернишка 1996: 22–23).

4 Поради тази причина е възможно някои от примерите, посочени в изследването, 
да са употребявани и по-рано в специализираните текстове. В анализирания тук матери-
ал ги включваме, тъй като: а) досега не са били описани в речниците на българския или 
на чешкия език; б) смятаме функционирането им в езика за фактор, допринасящ за раз-
пространението на този тип названия – и на моделите за образуването им – в по-широки 
сфери на комуникация (най-често с посредничеството на медиите).
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вече одомашнени модели, ще проверим и дали интернационализацията може 
да е източник на „антисистемни“ влияния в един заемащ език, докато в друг 
генетично близък език проявите ѝ да са в духа на системата.

2. Най-напред ще се насочим към описание на структурните, семантич-
ните и стилистичните особености на основните типове нови български слож-
ни думи. 

2.1. В анализирания неологичен материал5 преобладават сложните номи-
нации, чийто първи (детерминиращ) член означава предмета на действието, 
а вторият (детерминиран) член – носителя или вършителя на действието. Тези 
формации се определят като първични композитуми6, делящи се на два подти-
па според това дали втората им (детерминирана) част е, или не е самостоятел-
на дума (срв. например водоизточник и наемодател)7.

Към първия подтип спадат предимно съществителни имена със семантич-
ни и структурни черти, сближаващи ги с композиционно-суфиксните образува-
ния. От друга страна, единиците като картоиздател, мандатоносител, смет-
кодърждател и други представляват модели, отговарящи на необходимостта 
да бъдат адаптирани английските двусъставни изрази от различни специали-
зирани области8. При тях невинаги е еднозначно изразена и диференциацията 
по признака одушевеност – неодушевеност, обикновено сигнализирана чрез 
прибавянето на т.нар. семантично „празни“ думи9. 

Най-активен в тази група е компонентът (-)носител. Названията с негово 
участие и „традиционната“ структура „именна основа + съединителна гласна 
(най-често -о-) + именна основа“, означават: а) юридически лица, т.е. фирми, 
обществени и партийни организации и др., или (по-рядко) физически лица, на-
пример лицензоносител, патентоносител, правоносител, франчайзоноси-
тел; б) само лица, например титлоносител10; в) предмети, например аудио-
носител, паметоносител и др.

Едновременно с това (-)носител започва да се комбинира с радиксоидни 
или абревиатурни препозитивни части, понякога с по-широко, но предимно с 

5 Вж. източниците на неологичния материал.
6 Българските формации от този тип имат сходни структурни черти с чешките сложни 

думи, резултат от т.нар. същинска композиция (vlastní kompozice).
7 Вж. по-подробно Мурдаров 1983: 100–101. Авторът също така подчерава, че „при 

назоваването не се достига до модифициране на дадено съдържание, а се именува съ-
вършено ново понятие“ (Мурдаров 1983: 100). За чешките имена от първия тип (напр. 
chlebodárce) изказва подобно мнение и И. Боздехова (1994: 25–26). Според авторката 
номинативният процес предполага не само механичното комбиниране на двете същест-
вуващи в езика лексеми (chléb + o + dárce), но и тяхното преосмисляне. Докато обаче в 
чешката лингвистика се допуска възможността агентивните съществителни от две самос-
тоятелни лексикални основи да са двойно мотивирани (Боздехова 1994: 26), в български-
те изследвания думите от типа книг-о-издател се разглеждат като оформени от две съ-
ществителни с подчинителна връзка помежду им, а от типа наем-о-дател  – като резултат 
от композиция и суфиксация (вж. например Радева 1991).

8 Срв. с английските специализирани изрази, кореспондиращи с тях: account holder, 
mandate holder, card issuer.

9 За термина вж. по-подробно Кучерова 1974: 37–38. Срв. изразите фирмата-креди-
тоползвател, лицето-кредитоискател и др.

10 В значение ‘на когото е присъдена титла (спортна или научна)’.
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конкретизиращо значение, срв. инфоносител и аудионосител, видеоносител, 
DVD-носител, USB-носител и др. 

С пълнозначни, но също така с радиксоидни компоненти се свързват и дру-
ги лексеми, продуктивни при образуването на агентивни съществителни име-
на. Сред тях са например (-)доставчик: аудиодоставчик, видеодоставчик, но 
и радиодоставчик; (-)притежател: бонопритежател, (-)получател: грантопо-
лучател, лизингополучател; (-)производител: медопроизводител, рекламо-
производител, но и аудиопроизводител, наркопроизводител; (-)разпростра-
нител: радиоразпространител, рекламоразпространител и др.

Първоначално терминологичните новообразувания се разпространяват 
извън сферата на комуникация, в която са възникнали. Така например неологиз-
мът картоиздател днес се използва не само в банковото дело, но и в търго-
вията. По аналогия и лицата, притежаващи членски, клубни или абонаментни 
карти, започват да се означават с конкуриращите се помежду си названия кар-
тоползвател, картопритежател или картодърждател11.

Първичните композитуми от втория подтип също най-често се оформят със 
суфикса -тел. Според теоретичните разработки те са възникнали чрез компози-
ция и суфиксация, но не може да бъде изключена и ролята на аналогията, или 
на т.нар. серийно образуване, при което несамостоятелният втори компонент 
се добавя „механично“ към детерминиращата лексикална основа. Иначе каза-
но, с оглед на съвременната лексикална динамика названията с втори детер-
миниран компонент от типа -дател, -държател и други биха могли да бъдат 
интерпретирани като структурно и семантично сходни със суфиксоидните но-
вообразувания.

 Най-много от новите имена са със задпоставен член -дател, например ли-
зингодател, мандатодател, офсетодател, франчайзингодател и др. Реги-
стрирани са и названия с компоненти -държател: корабодържател, паркинго-
държател, сметкодърждател; -искател: лизингоискател и др.

2.2. Между сложните съществителни и от двата подтипа обикновено се 
установяват семантични парадигматични отношения, срв. например кредито-
искател – кредитодател; кредитополучател – кредитоползвaтел и др. В 
повечето случаи обаче се заемат само някои от позициите в потенциално съ-
ществуващите в езика редове с произход от терминологията, срв. ипотекода-
тел и ипотекодържател; арендодател и арендополучател12.

2.3. От досега представените типове номинации се различават неологи-
змите със структурно-семантични, генетични или комуникативни характерис-
тики, на които ще се спрем по-нататък.

Някои от новите названия са с втора част отглаголно име (дериват, функ-
циониращ в езика), свързано с първия компонент чрез интерфикс -o-. Те изра-
зяват отношенията между субстанции и назовават: а) вида на извършваната 
дейност (най-често са от същата тематична област, към която спадат и вече ана-
лизираните агентивни имена), срв. арендоотдаване, лизингоотдаване; кре-

11 Срв. например рекламното изречение: За ISIC картопритежатели 15% отстъпка 
от редовната цена за всички обучения.

12 Неологизми като *ипотекополучател, *арендоползвател и други засега не са ре-
гистрирани.
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дитоползване и др.; б) различните видове застрахователна дейност, например 
животозастраховане, имотозастраховане, кредитозастраховане – някои 
от тях са и с първи адективен член, например взаимозастраховане. В по-широ-
ките сфери на комуникация се оформят и редове от конкуриращи се помежду 
си изрази като компания-животозастраховател – компания за животоза-
страховане – животозастрахователна компания – държавен (частен) жи-
вотозастраховател.

Нараства броят на хибридните формации със задпоставени части от раз-
личен произход, но с еднаква семантика, каквито са например (-)лечение и (-)
терапия, срв. рефлексолечение, уринолечение и винотерапия, плодо терапия. 
Детерминиращите части на тези композитуми означават средството, спомага-
що за извършването на действието. Към тях се отнасят и някои вариантни наз-
вания на лица с втора съставка (-)лечител или (-)терапевт, при които съчетава-
нето на домашен и зает компонент също не е изключение, срв. медолечител 
– медотерапевт и др. Сложните номинации от типа ауролечение, означаващи 
обекта на действието, са значително по-малко.

Увеличава се и словообразувателният потенциал на основите от домашна-
та лексика, употребявани в препозиция, срв. например новите названия сме-
торециклиране, но и сметообработка, сметопреработване и др.

Със синтагми, назоваващи същия денотат, кореспондират вариантните 
nomina loci с формант -ище, например отпадъкохранилище, сметохранили-
ще – място за депониране на отпадъци, депо за отпадъци;  сметоразтова-
рище – разтоварище за отпадъци, и др. Моделът бързо се разпространява и в 
сферата на информатиката, срв. например файлохранилище и др.

2.4. Неологизмите с вариантен завършек като фирморегистриране – фир-
морегистрация и други са резултат от конкуренцията между формантите с 
домашен произход, т.е. с експлицитно изразена „процесуална“ семантика, и 
заетите словообразувателни средства13.

2.5. В отделна група се обособяват номинациите, означаващи ‘инструмент 
за изпълнение на действието’ със суфикс -ачк(а), оформени чрез деривация 
и композиция по модел, продуктивен и през по-ранния период14, например 
парочистачка, подочистачка, ямочистачка. От тях са образувани т.нар. вто-
рични композитуми, назоваващи нови технологии за почистване, като водо-
прахосмукачка, паропрахосмукачка. Предназначението на инструмента на 
действието уточняват названията от третия подтип като снегосъбирачка, пра-
хосъбирачка и др.

2.6. В българските медийни текстове се наблюдава и следната по-скоро 
оказионална тенденция. Втората част на вече съществуващи в езика сложни 
думи се заменя с противоположна по значение основа. Установяват се двойки 
с един експресивен член и структура: а) „адвербиален член + адективна основа 
+ нулев суфикс“, например социалнослаб – социалносилен; б) „именна основа 
+ деепричастна основа + нулев суфикс“, например властимащ – властнямащ.

3. В най-новия лексикален пласт на чешкия език преобладават групите нови 
композитуми с подчинителна връзка между компонентите, чиито детерминира-

13 По-този въпрос вж. и Динамика 1989: 279.
14 Вж. Радева 1987: 87.
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щи основи – за разлика от българския език – са от различни морфологични кла-
сове. По-нататъшната класификация ще проведем именно с оглед на този факт.

3.1. С предпоставените адективни членове malo- и staro- възникват наз-
вания на лица с оценъчно значение, например malopolitik, malovesničan и 
starokomunista, starosoudruh, т.е. наблюдава се задълбочаването на вече реги-
стрирани процеси15. Както при терминологичните (напр. malobankovnictví16), така 
и при експресивните номинации (напр. malopolitika) компонентът malo- запазва  
основното си значение – ‘малък, дребен’. За разлика от него staro- най-напред 
участва в образуването на нови думи със значение ‘бивш, остарял, ретрогра-
ден’, а по-късно – с два отделни семантични оттенъка – 1) ‘остарял, ретрогра-
ден’ и 2) ‘по-ранен, бивш, предишен’17, например starodůchodce, staronájemce, 
staroslávista. Сложните думи с първа част malo- влизат в антонимни отношения 
с единиците, оформени с velko-, например malodepondent – velkodepondent, 
malostrana – velkostrana, а думите с препозитивен член staro- изграждат семан-
тични опозиции с названията с novo-, например starobolševik – novobolševik и др.

3.2. С адективен характер е и първият компонент rychlo-, означаващ 
‘бърз, бързо, в кратък период от време’. Композитумите с него назовават:  а) 
търговски обекти, например rychlojídelna, rychlorestaurace; б) предмети, на-
пример rychlotiskárna, rychlosušák. В комбинация с отглаголна основа rychlo- 
конкретизира обстоятелствата около протичането на действието, например 
rychlonahrávání, rychloopakování18.

3.3. Силно изразената активност на адвербиалната част více- ‘повече от 
един, няколко, много’ е отбелязана още в Речника на книжовния чешки език (по-
нататък SSJČ)19. Влиянието на тенденцията към интернационализация в по-ново 
време, и по-точно адаптирането на множество абстрактни имена с първи член 
multi-, завършващи на -izmus/-ismus, води и до установяването на синонимни 
двойки със структура „více- или mnoha-/mnoho- ‘много, повече’20 + основа, оф-
ормена с -ost“, например multifunkcionalita – mnohafunkčnost, víceprofesnost – 
multiprofesnost и др.21 Вариантната употреба на více-, mnoha-/mnoho- и multi- 
би могла да стане предпоставка за постепенната им префиксоидизация.

3.4. Като първи части на сложни думи числителните имена jedno-, dvoj-/
dvou-, troj-/tří- и др. обикновено се свързват с детерминирания член без интер-
фикс22. В неологичния репертоар са регистрирани имена с втори компонент:  a) 

15 Чешките модификационни детерминативи се отнасят предимно към научно-тех-
ническата област, но се посочва, че те може да се срещнат и в публицистичния стил (Гра-
матика 1986: 456).

16 Подобни специализирани номинации обикновено не са мотивирани от словосъче-
тания, например изразът *malé bankovnictví не съществува.

17 Вж. статиите в речниците Мартинцова и др. 1998 и Мартинцова и др. 2004.
18 Според И. Боздехова (1994: 74) названията от този тип са мутационни.
19 Вж. Речник 1971: 80.
20 През съвременния период компонентът mnoha-/mnoho- обаче не е активен при 

деривационно-композиционното образуване на събирателни съществителни имена (за 
по-ранното състояние вж. Боздехова 1994: 68).

21 В някои случаи е възможна и двойна мотивация, срв. прилагателните имена, от-
насящи се към някои от разглежданите съществителни – multifunkční, както и víceprofesní, 
multiprofesní.

22 В Граматика 1986: 458 имената с участие на основи от числителни са описани като 
резултат от, макар и специфична, т.е. квантитативна, модификация.
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от домашната лексика: dvojrozhovor/dvourozhovor, dvojsoutěž, dvojvydavatelství; 
trojvýstava; čtyřstrana; б) от интернационализми (в различна фаза на адаптация): 
dvojfestival, dvojkoncert; trojalbum, trojkoalice/tříkoalice, trojpremiéra; čtyřkoalice. 
Тук спадат също така названията на дигитални носители от научно-техническата 
сфера: dvojkompakt/dvoukompakt; trojdisk, čtyřkompakt и др., както и редица номи-
нации от други специализирани области на комуникация, например jednolicence 
юрид., търг.; dvojprocesor комп. Вида на носителя на информацията конкрети-
зират номинациите от разговорната лексика с втори компонент: а) абревиатур-
на основа, например dvojcédé; б) мутационен дериват, например: dvojcédéčko, 
trojcédéčko, čtyřcédéčko. Откриваме и някои нови експресивни названия, напри-
мер jednopytlizmus/jednopytlismus, čtyčkoala и под. Същевременно се обогатява 
репертоарът от събирателни съществителни, оформени с помощта на комплекс-
но-композиционния начин23, например dvojspřeží, trojpísmení, trojvěží, čtyřvěží.

3.5. Първата десубстантивна част на композитуми čecho- не е посочена в 
[Мартинцова и др. 1998], но в [Мартинцова и др. 2004] тя вече е определена като 
„много продуктивна“. По-широката ѝ употреба днес е в контекста на тенденци-
ята към засилено образуване на депроприални названия24. С нея се образуват 
названия на лица както от мъжки, така и от женски пол, означаващи принадлеж-
ността им към определена (смесена) националност, например Čechoaustralan 
и Čechoaustralanka, Čechoevropan, Čechokanaďan, Čechonizozemec, Čechošvýcar и 
Čechošvýcarka. Този тип съществителни се отличават от разгледаните дотук, тъй 
като компонентите им са с координативно отношение помежду си. Суборди-
нативни са формациите, резултат от семантично словообразуване, означаващи 
идейни течения (например čechocentrizmus/čechocentrismus) и техните привър-
женици (например čechocentrista).

4. Направеният анализ показа, че влиянието на едни и същи фактори 
(свързани например с интернационализацията, с езиковата икономия и др.) 
невинаги води до еднакви – не само качествени25, но и количествени, резултати 
в отделните езикови системи. Ако приемем например, че агентивните същест-
вителни от две самостоятелни лексикални основи са двойно мотивирани, се 
оказва, че в българската именна система, въпреки силно изразения ѝ аналити-
зъм, в противовес на „антисистемните“ явления по-често (отколкото в чешкия) 
се активизира композиционно-суфиксният словообразувателен начин.

Несходства в тази област на българската и чешката лексикална (словообра-
зувателна) система ще открием и в случай че определим сложните думи със 
самостоятелно функциониращ в езика задпоставен компонент като резултат от 
същинска композиция. От тази гледна точка можем да кажем, че в чешкия език 
като първи части на модификационни детерминативи се реализират предим-
но основи от прилагателни, наречия и числителни, например rychlo-, více- и 
др., докато в българския са най-разпространени моделите с втора домашна/
одомаш нена субстантивна част, например (-)лечител, (-)притежател и др. 

23 Вж. по-подробно Боздехова 1994: 68–69, която с оглед на по-ранния период харак-
теризира този тип като слабопродуктивен.

24 За проявите на тази тенденция вж. по-подробно Мартинцова 2003: 19–25.
25 По този въпрос вж. и Гутшмид 2003: 352.
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Установеният в изследването факт, че различните лексикални (словообра-
зувателни) системи, макар и генетично близки, „отговарят“ на външните импул-
си според типологично обусловените си възможности, вероятно и в бъдеще ще 
остане основен импулс за появата както на системни и „антисистемни“ езикови 
явления, така и на конвергентни и съответно дивергентни развойни тенденции.
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ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НОВАТА
СПОРТНА ЛЕКСИКА В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ

Днес спортът не е само специална професионална дейност или упражня-
ване на физическа дейност за поддържане на добро здраве, а придобива зна-
чимост и като общокултурно явление. Физическата активност е задължителна 
част от ежедневието на всеки съвременен човек, а тези, които не практикуват 
спортни занимания, често изпитват проблеми да се впишат в обществото, като 
понякога дори биват маргинализирани единствено поради този факт.

Макар и възникнали в конкретна страна, съответни спортове бързо раз-
ширяват популярността си в световен мащаб. Това важи и за отдавна същест-
вуващи (в някои случаи дори древни) етноспецифични спортове, които в 
съвременността се популяризират извън обществото, където са възникнали 
(като муай тай, шивари, драконови лодки и др.), и придобиват международ-
на известност. Това явление се дължи в значителна степен на глобализация-
та, която обхваща всички сфери на съвременното общество, включително и 
спортните занимания, и обуславя засилването на интернационализационни-
те процеси в областта на спортната лексика (Колковска, Благоева 2012; Колев 
2015а, 2015б).

Тук ще бъде разгледана новата лексика от областта на спорта, навлязла в 
българския и в чешкия език от края на ХХ в. насам, с оглед на нейното тематич-
но разпределение. И в двата езика се обособяват различни тематични групи и 
подгрупи нови названия, свързани със спортната дейност1. Най-важните от тях 
са следните:

1. ТЕМАТИЧНА ГРУПА ВИДОВЕ СПОРТОВЕ И СПОРТНИ ИГРИ

1.1. Екстремни спортове

Екстремните спортове се отличават с голямо разнообразие, но това, което 
ги обединява, е наличието на рискови фактори при тяхното упражняване, чрез 
които се достигат високи адреналинови нива в организма на практикуващия. 
Тези фактори са свързани с високата техническа сложност на спорта, с практи-
куването му при нетипични (географски, метеорологични и пр.) условия или 
върху трудни терени, с изискване за висока концентрация и пълно отдаване 
от страна на състезателя. За разлика от повечето традиционни спортове тук е 
важно не толкова постигането на високи спортни резултати и победа в някакво 
състезание, колкото самото екстремно преживяване, свързано с преодоляване 
на опасностите и справянето с предизвикателствата.

1 Някои от тези тематични групи са коментирани и от Цв. Георгиева (Георгиева 2014) 
и И. Танева (Танева 2011).
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Като примери за названия на нови екстремни спортове може да се посо-
чат следните неологизми: бълг. сървайвъл, чеш. survival; бълг. сноускут, чеш. 
snowscoot; бълг. байктрайъл, чеш. biketrial; бълг. бодисърфинг, чеш. body 
surfing; бълг. бънджи, бънджиджъмпинг, чеш. bungee jumping, bungy jumping; 
бълг. хелибординг, чеш. heliboarding, heliobording; бълг. слаклайн, чеш. slackline; 
бълг. флайбординг, чеш. flyboarding; бълг. тарзанинг, чеш. tarzaning.

Родовото название за този тип спортове – екстремен спорт (с варианти 
адреналинов спорт, екшън спорт) – също е с неологичен характер (РНДБЕ 
2010: 168).

Названията на съществуващи стилове в някои нови екстремни спортове 
образуват отделни подгрупи в състава на разглежданата тематична група. Така 
например новият спорт слаклайн (който представлява ходене и изпълняване 
на трикове по въже, което не е здраво опънато между двете крепящи основи, 
а е по-свободно пуснато и разтегливо) обединява стилове като триклайн (чеш. 
trickline) (при който въжето е опънато ниско над земята, което позволява из-
пълняването на по-разнообразни трикове), аквалайн (чеш. aqualine) (при кой-
то въжето е опънато над басейн, езеро или река, понякога между две лодки), 
хайлайн (чеш. highline) (който се изпълнява на голяма височина), йога слаклайн 
(при който върху въжето се изпълняват пози от йогата), градски слаклайн (ур-
банлайн) (чеш. urbanline) (който се практикува в паркове или по улиците на гра-
да) и др. Приведените названия се обединяват в отделна тематична подгрупа.

1.2. Нови разновидности на традиционни спортове
според мястото на упражняването им

Част от традиционно познатите колективни спортове като баскетбол, хо-
кей, футбол и др., както и някои по-нови спортни дисциплини (колективни или 
индивидуални), може да се упражняват не на обичайното място (зала, терен, 
пързалка или др.), а в нетипични условия (на улицата, на плажа, във или под 
вода). Във връзка с това се обособяват съответни нови разновидности на тези 
спортове.

1.2.1. Улични разновидности на спортове

Тук се отнасят нови разновидности на традиционни колективни спортове 
като баскетбол, хокей, футбол и др., които се упражняват в нетипични условия 
в градското пространство (на улицата). Срв. названията: бълг. стрийтбол, чеш. 
streetball; бълг. уличен футбол, стрийт футбол, чеш. streetfotbal, street fotbal, 
uliční fotbal, pouliční fotbal; бълг. стрийт хокей, чеш. streethokej, street-hokej, 
street hokej.

Сравнително новият спорт фитнес (с вариантно название уъркаут) също 
получава улична разновидност, назовавана с неологизмите: бълг. уличен фит-
нес, стрийт фитнес, стрийт уъркаут, чеш. street fitness, street workout, uliční 
trening. При упражняването на уличния фитнес вместо традиционните уреди в 
специална зала се използват специални съоръжения в обособена площадка в 
парк, на улица и под.
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1.2.2. Плажни разновидности на спортове

Тук се отнасят най-вече неологизми, назоваващи нови разновидности 
на колективни игри с топка като волейбол, хандбал, футбол, упражнявани на 
плажа или върху специално пригодена площадка с пясък: бълг. бийчволей, 
плажен волейбол, чеш. beachvolejbal, plážový volejbal; бълг. плажен футбол, 
чеш. beachfotbal, plážový fotbal, beach soccer; бълг. плажен хандбал, чеш. 
beachhandball, plážová házená, plážovka; бълг. плажен тенис, чеш. plažový tenis, 
beachtenis.

1.2.3. Водни разновидности на спортове

Тези разновидности на дадени спортни дисциплини, както личи от назва-
нието им, се практикуват във или под вода – в басейн. Те възникват преди всич-
ко като форма на забавление и начин за поддържане на добра физическа фор-
ма. Към тази тематична група се отнасят названия като: бълг. аквафитнес, чеш. 
akvafitness, aquafitness; бълг. подводен хокей (октопуш), чеш. podvodní hokej 
(octopush); бълг. подводно ръгби, чеш. podvodní rugby; бълг. подводен футбол, 
чеш. podvodní fotbal.

Редица от съответните варианти на класически спортове вече са се обосо-
били като самостоятелни дисциплини с професионален характер, а не само за 
забавление.

Въпреки че става дума за разновидности на основните, „титулярните“ 
спортни дисциплини, при повечето от разглеждания тип нови спортове (най-
вече колективните) има множество разлики спрямо традиционния им вариант 
– променени са не само мястото и условията на практикуване, но и правилата 
на игрите. Например плажният волейбол се играе до 2 от 3 гейма, с двама души 
в отбора, докато в класическия волейбол геймовете са 3 от 5 и състезателите в 
един отбор са шестима; различия има също в размерите на игралното поле. В 
някои случаи не са еднакви и уредите, които се използват, например плажният 
тенис се играе със специална малка дървена ракета, а не с традиционната ра-
кета за тенис.

1.3. Етноспецифични спортове

Като етноспецифични се разглеждат спортове, които са традиционни за 
съответна страна или народ. В повечето случаи става дума за отдавна възник-
нали (дори древни) спортни практики, които обаче едва в наши дни получават 
широко разпространение извън етнокултурата, в която са възникнали. За обще-
ствата извън съответната етнокултура (включително за българското и чешкото) 
тези спортове са нови (съответно техните названия се отнасят към неологична-
та лек сика).

Основен дял сред етноспецифичните спортни дисциплини с междуна-
родно разпространение заемат някои традиционни азиатски спортове, част от 
които са с характер на бойно изкуство (бълг. драконови лодки, чеш. dračí lodě; 
бълг. муай тай, чеш. muay thai; бълг. шотокан, чеш. šótókan, shotokan; бълг. 
шуто, чеш. šuto, šu to, šuto uke; бълг. кендо, чеш. kendo; бълг. тай чи, тай чи 
чуан, чеш. tai či, tchaj ťi). По-редки са случаите на популяризиране на тради-
ционни етноспецифични спортове извън азиатските, например капоейра (чеш. 
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capoeira) (с произход от Бразилия), петанка (чеш. pétanque) (спорт, водещ на-
чалото си от Франция), някои спортове с участие на животни (вж. по-долу) като 
скиджоринг (чеш. skijöring, skijoring) (с произход от Норвегия) и др.

1.4. Спортове, упражнявани в градска среда

Докато за някои спортни занимания са необходими специални терени, 
уреди, екипировка и т.н., съществуват и спортни практики, при които това, от 
което практикуващият има нужда, са малко място и свободно време. Те могат 
да се изпълняват в града, като преобладаваща тук е забавната им функция, а 
не толкова физическите характеристики и умения на спортиста, т.е. могат да 
бъдат практикувани от почти всеки с достатъчно желание и смелост да опита 
нови преживявания. Такива спортове са бълг. скейтинг, скейтбординг, чеш. 
skating, skatebording; бълг. фрийран, фрийрън, чеш. freerun (преодоляване на 
препятствия в градска среда чрез използването на елементи от акробатиката); 
бълг. паркур, чеш. parkour и др.

1.5. Спортове с участие на животни

От древни времена животните са неизменна част от нашия живот, като след 
тяхното опитомяване и одомашняване е дошъл момент, в който да бъде извле-
чена практическа полза от силата и издръжливостта им, а именно – включва-
нето им в спортните дейности на хората. Така са били създадени спортове като 
скиджоринг (чеш. skijöring, skijoring) или дог пулинг (чеш. dog pulling) (спорт, 
популярен в Северна Америка и скандинавските страни, при който скиорът се 
тегли от кон или куче); пушбол (чеш. pushball) (забавна спортна игра, включва-
ща яздене на коне, при която те бутат с гърдите си много голяма топка) и др.

1.6. Нови спортни занимания с основна цел развлечение

Естествено е, че в почти всички спортове може да се открие развлекате-
лен елемент – това все пак е една от функциите на спортните занимания като 
цяло – да забавляват и състезателите, и публиката. Когато обаче става дума за 
професионално състезание със солиден финансов стимул и възможност за раз-
витие в дадена дисциплина, забавната част остава на заден план. 

Има обаче доста занимания със спортен характер, чиято основна функция е 
развлекателната: бълг. зорбинг, чеш. zorbing, zorbování (търкаляне на специал-
на прозрачна надуваема топка (зорб) по хълм или друга наклонена повърхност, 
като за целта човек влиза вътре в топката); бълг. чиърлийдинг, чеш. cheerleading 
(съревнование между мажоретни състави); бълг. сноу тюбинг, сноу-тюбинг, 
сноутюбинг, чеш. snowtubing, sněhový člun (спускане по снежна писта върху 
специален цветен надуваем дюшек); бълг. фуутбаг, хек, чеш. footbag (жонгли-
ране само с крака с малка мека вълнена топка, пълна с мъниста); бълг. маун-
тинбординг, чеш. mountainboarding (каране на дъска с четири гумени колела в 
пресечена местност); бълг. пейнтбол, чеш. paintball.
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1.7. Системи за поддържане на добра физическа форма и тонус

Все по-голяма популярност в съвременността придобиват различни видо-
ве системи за поддържане на добра физическа форма и тонус. В тях обикнове-
но се съчетават разнообразни техники и елементи от гимнастиката, танците, 
някои бойни изкуства, йогата и др.

Към разглежданата тематична група се отнасят названия като бълг. спи-
нинг, чеш. spinning; бълг. шейпинг, чеш. šejping, shaping (система за поддър-
жане на физическата форма, съчетаваща елементи от аеробика, хореография 
и бодибилдинг); бълг. зумба, чеш. zumba (физическа програма, която съчетава 
елементи на танци, аеробика и фитнес); бълг. тае-бо, тае бо, чеш. taebo; бълг. 
бодиуърк, чеш. body work; бълг. пилатес, чеш. pilates (система от гимнастиче-
ски упражнения, която съдържа елементи от йога и балет и е насочена към 
развиване на гъвкавост и сила на цялото тяло, без да се цели натрупване на 
мускулна маса); бълг. модетика (създадена от българска треньорка спортна 
програма, която съчетава различни видове танци с аеробни упражнения и уп-
ражнения на земя). Тук се отнасят и цяла група названия, означаващи разно-
видности на аеробиката: бълг. аквааеробика, велоаеробика, степаеробика и 
др.; чеш. akvaaerobik, aquaaerobik, stepaerobik и др.

1.8. Спортове с елементи на шоу и зрелищност

Заниманията със спортен характер освен забавни могат да бъдат и зре-
лищни. Спортовете с елементи на спектакъл, на зрелищност често са хибридни 
– включват различни елементи от познати спортове. Примери за атрактивни 
за наблюдаване от зрителя спортове са бълг. мотобол, чеш. motobal; бълг. ве-
лобол, чеш. kolová; бълг. сламбол, чеш. slamball (разновидност на баскетбола, 
при която на полето има по четири батута пред всеки кош, а около игрището 
има обезопасителни елементи); бълг. ролер футбол, чеш. roller soccer, inline 
kopaná (футбол с ролери); бълг. босабол, чеш. bossaball (спорт, комбиниращ 
елементи на гимнастика, футбол и волейбол, при който два отбора от по чети-
рима или петима играчи се състезават в надуваемо поле, оборудвано с мрежа 
и два трамплина); бълг. акробатичен рокендрол, чеш. akrobatický rock and roll 
(състезателен танц, който съчетава танцувални движения на ритмична музика 
с акробатични елементи).

1.9. Параолимпийски спортове

Тук се отнасят обикновено някои разновидности на познати спортове, при-
годени за упражняване от хора с увреждания: бълг. баскетбол с инвалидни 
колички, чеш. basketbal na vozíku; бълг. фехтовка с инвалидни колички, чеш. 
šerm na vozíku; бълг. тенис с инвалидни колички, чеш. tenis na vozíku; бълг. па-
раолимпийски футбол, чеш. paralympijský fotbal; бълг. параолимпийски волей-
бол, ситинг волейбол, чеш. volejbal v sedě, sitting volejbal; бълг. голбал, голбол, 
чеш. goalball.
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1.10. Хибридни спортове

Това са нови спортове, при които се комбинират състезания от няколко 
спортни дисциплини. Така например шахбоксът (чеш. šachbox) включва ре-
дуване на шахматни партии с боксови мачове; дуатлонът (чеш. duatlon) е 
спортно състезание, съчетаващо дисциплините бягане и колоездене; летният 
биатлон (чеш. letní biatlon) представлява спортна дисциплина, която включва 
стрелба с пушка и бягане или каране на планински бегач; при арчибиатлона се 
комбинират ски бягане и стрелба с лък.

1.11. Киберспорт

Съвсем нова тематична област формират игровите занимания, при които 
се използват компютърни технологии, моделиращи виртуално пространство, 
където се провежда състезанието. Разбира се, отнасянето на компютърните 
игри към спортната дейност е донякъде условно, но, както се изтъква в специа-
лизирани публикации, обособяването на тези занимания като спорт се мотиви-
ра от техния състезателен характер, наличието на специални правила в отдел-
ните дисциплини, използването на интелектуалния потенциал на участниците, 
провеждането на предварителна подготовка и др.2 Отделните дисциплини в 
киберспорта носят названията на съответните компютърни игри, т.е. предста-
вляват част от ономастичното пространство, във връзка с което изискват специ-
ално проучване, излизащо извън рамките на представяното изследване.

Тематичната група Видове спортове и спортни игри е най-многочислена и 
в двата разглеждани езика. Нейното попълване в съвременния период става по 
няколко основни начина: чрез заемане на думи от чужди езици, чрез създава-
не на поликомпонентни названия, чрез словообразуване или (в редки случаи) 
чрез семантична деривация по чужд модел.

Най-голям дял в тази тематична група както в български, така и в чешки 
имат заемките3. Източник на заемането е най-вече английският език (бълг. ка-
ньонинг, сандбординг, кайтсърфинг, маунтинбординг, фуутбаг, дог пулинг, 
каланетика; чеш. snowtubing, pushball, dog pulling, zorbing, footbag, kalanetika 
и редица други), в по-редки случаи и някои други западноевропейски езици: 
норвежки (бълг. скиджоринг, чеш. skijöring, skijoring), френски (бълг. петанка; 
чеш. pétanque), португалски (бълг. капоейра, чеш. capoeira), холандски (бълг. 
корфбол, чеш. korfbal). Заемат се както лексеми, така и (в по-редки случаи) 
абревиатури, срв. бълг. ММА, чеш. MMA.

С посредничеството най-вече на английския език навлизат редица заем-
ки от източните езици: корейски (бълг. таекуондо, таебо, чеш. taekwondo, 
taebo), китайски (бълг. ушу, чеш wu-šu, wushu; бълг. тай чи, чеш. tai či, tchaj ťi), 
японски (бълг. сумо, чеш. sumo, sumó), тайски (бълг. муай тай, чеш. muay thai), 
малайски (бълг. бънджи, чеш. bungee jumping, bungy jumping). 

2 http://www.team-empire.org/
3 Въпросът за адаптацията на новата заета лексика от областта на спорта в български 

и чешки е разгледан в друго изследване (Колев 2014), поради което тук няма да бъде 
засяган. За български по този въпрос вж. също Георгиева 2014 и (в съпоставка с немски) 
Танева 2011.
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Поради широкото международно разпространение на по-голямата част от 
новите спортове тяхното название прониква в сходна форма едновременно в 
различни езици. Ето защо повечето от новите заемки (предимно англицизми), 
назоваващи видове спорт и спортни дисциплини, са по същество интерна-
ционализми (Колковска, Благоева 2012). Това важи до голяма степен и за наз-
ванията на етноспецифични спортове като шотокан, ушу, муай тай и под., които 
вече са популярни в цял свят. Тези названия навлизат в българския и в чешкия 
език първоначално като екзотизми, но бързо губят екзотичния си характер, т.е. 
претърпяват деекзотизация поради актуализирането на означаваната от тях ре-
алия (спортна дисциплина) и за родната социокултурна среда (Благоева 2015). 
Характерно е, че интернационално разпространение може да придобият и ня-
кои изкуствено създадени названия като зорбинг, зумба (образувано по ана-
логия с rumba), кронум, босабол (от португалски bossa и английски ball) и др.

Значително място в разглежданата тематична група заемат поликомпо-
нентните названия като бълг. спортно катерене, ски алпинизъм, летен би-
атлон, ситинг волейбол, параолимпийски волейбол, плажен волейбол, бас-
кетбол с инвалидни колички, драконови лодки; чеш. plážová házená, dračí lodě, 
motorový paragliding, sněhový člun и др. Немалка част от тях са навлезли в бъл-
гарския и чешкия език по пътя на калкирането и представляват калки или полу-
калки (основно от английски) (вж. по-подробно Благоева 2005).

Както в български, така и в чешки словообразуването като начин за попъл-
ване на разглежданата тематична група е по-слабо застъпено. В български се 
откриват композити като мотопарапланеризъм, акропарапланеризъм, акро-
параглайдинг. Изкуствено е създадена думата модетика (от модус + завършек 
-етика, какъвто присъства и в някои заемки като каланетика). В чешки слово-
образувателен неологизъм е съществителното plážovka, което е универбат от 
съставното название plážová házená.

Неосемантизация се наблюдава в изолирани случаи, срв. бълг. родео (ново 
значение ‘свободен стил в слаклайна’, което е семантична калка от английски).

2. ТЕМАТИЧНА ГРУПА ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ОПРЕДЕЛЕН СПОРТ

В съвременния период и в двата разглеждани езика активно навлизат нови 
названия за професионални състезатели в дадена спортна дисциплина, както и 
названия за лица, които практикуват дадена спортна дейност за развлечение и 
поддържане на добра физическа форма. В анализирания корпус с неологична 
лексика тематичната група Лица, упражняващи съответен спорт заема второ 
място по численост.

2.1. Лица мъже

Мъжкородовите названия за лица, упражняващи съответен спорт, са два 
типа: 

а) заемки от западни езици, срв. бълг. скейтър, фрийранър, офроудър, бай-
кър, скайдайвър, слаклайнер (слакер), бейсджъмпър; чеш. skater, freerunner, 
biker, skydiver (от английски); бълг. трасьор, чеш. traceur (от френски); 
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б) словообразувателни неологизми (срв. бълг. паркурист, тайчист, 
рафтаджия, акропилот, акропарапланерист; чеш. skikrosista, offroadař, 
stěnolezec).

Словообразувателните неологизми в тази тематична група са производни 
имена от типа nomina agentis. Суфиксалните производни от този тип са десуб-
стантивни образувания, които назовават деятел в зависимост от спорта, кой-
то се упражнява (срв. бълг. сумист, паркурист, пейнтболист; чеш. futsalista, 
fitnesák), или в зависимост от обекта на действие (инвентара, който се използ-
ва, например спортен уред, екипировка и под.) (срв. бълг. бордист, кайтсър-
фист; чеш. skatebordista, inlajnista, carverista) (Аврамова 2003: 76-77). В първия 
случай произвеждаща основа са съществителни имена, означаващи видове 
спорт и спортни дисциплини, а във втория – названия на спортни уреди, части 
от екипировка и под.

Най-активно използваните словообразувателни средства при афиксал-
ните деривати от разглеждания тип са суфиксите -ист, -ец, -джия в българ-
ски (срв. бодибордист, сноубордист, паркурист, маунтинбордист, емеме-
ец, шорттрекаджия, рафтаджия) и -ista, -ák, -ař, -ér в чешки (срв. taičista, 
skikrosista, fitnesák, skikrosař, kolečkář, off-roadista (offroadista, off-roadista), 
prezentér). Тези суфикси се отнасят към най-продуктивните форманти в съвре-
менните словообразувателни процеси в кръга на nomina agentis (Аврамова 
2003). В научната литература дериватите със суфикси -джия в български и -ák в 
чешки обикновено се разглеждат като названия, принадлежащи към разговор-
ната реч (Аврамова 2003). Както посочва Цв. Георгиева обаче, може да се каже, 
че при -джия в последно време „се наблюдава процес на стилистична неутра-
лизация“ (Георгиева 2014: 412).

 По-слабо застъпено е образуването на нови съставни названия, срв. бълг. 
ски алпинист.

2.2. Лица жени

Естествено е спортът, възникнал в Античността като физическо съревнова-
ние между мъже, да бъде и до днес практикуван главно от силния пол. Въпреки 
че в наши дни все по-голям процент от жените се посвещават на физическата 
активност, силовият спорт (поне засега) си остава преимуществено мъжка те-
ритория. Същевременно обаче развитието и популяризирането на спортните 
занимания днес водят до по-широкото включване на жените като равноправни 
на мъжете дори и в смятаните по презумпция за изцяло мъжки спортове (кул-
туризъм, бокс, тежка атлетика и т.н.). Може да се каже, че еманципацията на 
жените е на дневен ред и в спорта – жените се стремят да се изравнят с мъжете 
в спортните им постижения.

Това е един от факторите, които определят засиленото производство на 
нови названия за лица жени, практикуващи даден спорт професионално или 
за развлечение. Тези названия се образуват чрез деривация от съответните 
мъжкородови имена със суфикси -к(а) в български и -k(a), в чешки (Аврамо-
ва 2003, за български вж. също Танева 2011, Георгиева 2014, Сумрова 2015), 
срв.: сноубордист > сноубордистка, скейтбордист > скейтбордистка, ску-
ошист > скуошистка, софтболист > софтболистка, сумист > сумистка, 
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тайчист > тайчистка, хърделист > хърделистка; чеш. fitnesák > fitnesačka, 
lakrosista > lakrosistka, pákař > pákařka, paraglider > paragliderka, pétanquista > 
pétanquistka, prezentér > prezentérka (‘жена фитнес инструктор’), snowboardista 
> snowboardistka, softbalista > softbalistka, trojskokan > trojskokanka (състезател-
ка по троен скок), wakeboardista > wakeboardistka.

Особено активно е производството на такива нови названия в чешкия език, 
за който е характерно, че феминативи се образуват от почти всяко мъжколично 
съществително, те лесно се налагат в узуса и бързо придобиват нормативен 
характер.

3. ТЕМАТИЧНА ГРУПА СПОРТЕН ИНВЕНТАР

Уредите са неизменна част от спортните занимания още от древността. В 
някои от съвременните спортове (например кайтсърфинг, скайдайвинг, флай-
бординг, бодибилдинг и пр.) те заемат ключово място, тъй като без тях не би 
било възможно да се упражнява даденият спорт изобщо. Професионалното уп-
ражняване на спортна дисциплина със състезателен характер изисква условия 
и екипировка, които невинаги са задължителни при спортни занимания с цел 
забавление или тонус. 

С появата на нови спортни дисциплини възникват и много нови уреди, не-
обходими за тяхното практикуване. Техните названия в български и чешки са ос-
новно заети съществителни имена (главно англицизми): бълг. спинер, степер, 
фитбол, уейкборд, бодиборд, аероборд, бодибар, кайтсърф, моноски, ским-
борд, ролери, дъмбел, зорб (от изкуствено създадената в новозеландския вари-
ант на английски дума zorb), сплитборд, флайборд, уингсют ‘специален кос-
тюм с прикачен на гърба парашут, използван при скокове от голяма височина’, 
фетбайк; чеш. spinner, fitball, wakeboard, splitboard, monoski, mountainboard, 
sandboard, skeleton, skimboard, wake, wakeboard и др. Словообразувателните 
неологизми са слабо представени, срв. бълг. лежанка, кростренажор, чеш. 
cyklotrenažér.

4. ТЕМАТИЧНА ГРУПА МЕСТА
ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ

Освен специални уреди заниманията със спорт (в повечето случаи) изис-
кват и обособени места и терени, на които да бъдат практикувани. Това е за-
дължително условие и за нови спортове като босабол, сноуборд, футзал и др. 

Към разглежданата тематична група условно отнасяме не само названията 
на специални места и терени за упражняване на даден спорт, но и техни части, 
настилки и под. 

И тук преобладават заетите съществителни имена, основно англицизми 
или заемки от източни езици: бълг. фън парк, скейтпарк, халфпайп, тартан, 
татами; чеш. funpark, tartan, zorb, autospeedway и др. Представени са и със-
тавни названия като фитнес клуб, писта за спидуей.
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5. ТЕМАТИЧНА ГРУПА
ЧАСТИ НА СПОРТНИ ИГРИ, ИГРОВИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ДР.

В тази доста разнородна тематична група условно обединяваме различ-
ни названия, свързани със съответен спорт или спортна дейност, като части на 
спортни игри: енд (в кърлинга), ининг (в бейзбола); движения, положения, фи-
гури и под. (бълг. топспин, ипон, слайд, рън, инфинити тъмблинг ‘вид фигура 
с висока степен на сложност във въздушната акробатика’); чеш. topspin, ippon, 
slide, flip)4. Тези названия в повечето случаи имат тясноспециален (терминоло-
гичен) характер или са професионализми. Те се употребяват предимно в огра-
ничени кръгове от специалисти или активно практикуващи дадения спорт, но 
(за разлика например от названията на видове спорт) не са известни на по-ши-
роки кръгове от носителите на езика.

И тук преобладават заетите съществителни, рядко срещани са словообра-
зувателните неологизми, срв. чеш. dvojchyba ‘двойна грешка’, или семантични-
те неологизми, срв. бълг. трик ‘акробатичен елемент, фигура в някои екстрем-
ни спортове (като въздушна акробатика, слаклайн и др.)’.

*  *  *
От направения преглед става ясно, че появата на огромен брой нови спор-

тове (и разновидности на вече познати спортни дисциплини), на слабо извест-
ни или напълно непознати в миналото места и уреди, свързани със спортни 
занимания, води до значително количествено разширяване и качествено обо-
гатяване на спортната лексика и в двата езика. Активно се попълва съставът 
на съществуващите тематични групи в тази лексикална микросистема. Съще-
временно с това се оформят и съвсем нови тематични области като екстрем-
ни спортове, киберспорт, параолимпийски спортове. Преобладаващата част 
от новата спортна лексика е субстантивна: названия на спортове, названия на 
лица, практикуващи спортове, названия на предмети (спортен инвентар) и пр. 

Основният начин за обогатяване на спортната лексика както в български, 
така и в чешки е заемането от други езици, тъй като новите спортове обикнове-
но идват заедно с названието, което са получили в езика източник, както и с це-
лия набор от възникналите в този език терминологични номинации, професио-
нализми и пр., означаващи свързаните със съответния спорт лица, предмети и 
явления. Най-значителен дял имат англицизмите. Слабо застъпено е заемането 
от други западноевропейски езици. Представени са и заемки от някои азиатски 
езици (японски, китайски, корейски, тайски и др.). 

Причините за иновациите в лексикалната микросистема на спортната лек-
сика са преди всичко екстралингвистични и са свързани с необходимостта от 
назоваване на нововъзникнали явления (спортове, спортен инвентар, места за 
практикуване на дадени спортове, лица, упражняващи тези спортове, и пр.). 
В някои случаи чрез новите номинации се преназовават познати и в преди-
шен период денотати. Неологизмите, чрез които се извършва преназовава-

4 Редица примери за такива нови названия в спортната лексика в чешки (основно 
англицизми) привежда З. Тиха (Тиха 2005).
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нето, конкурират (и показват тенденция да изтласкат) вече съществуващи в 
езика названия. Това важи например за заемките от английски бодибилдинг, 
скайдайвинг, армрестлинг, шорттрек, хърдели в български и bodybuilding, 
skydiving, armwrestling, short track, hurdles в чешки, които все по-широко се 
употребяват вместо съответните познати названия културизъм, парашути-
зъм, канадска борба, бързо пързаляне с кънки, препятствия и kulturistika, 
parašutismus, kanadský zápas (přetlačování rukou). Причините за това може да се 
търсят в действието на общоезиковата тенденция към интернационализация, 
както и в налагащите се в съвременния период езикови предпочитания. Пред-
ставена е и противоположната на интернационализацията тенденция – към 
национализация. Една от нейните прояви е свързана с образуването на (пъл-
ни или частични) домашни съответствия на заетите названия, срв. например 
в български планинско колоездене срещу маунтинбайкинг, в чешки sněhový 
člun срещу snowtubing, vrtulníkové lyžování срещу heliskiing, nebeský surfing сре-
щу skysurfing. 

Наблюдаваните неологизационни процеси в български и чешки показват 
значително сходство най-вече поради интернационализационните тенденции, 
които в областта на спортната лексика са подчертано силно изразени.
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ПАРАДИГМАТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ НЕОФЕМИНАТИВИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Системните (парадигматичните) отношения между лексемите в българ-
ския език, илюстрирани и с неологични примери, в тритомната академична 
Българска лексикология (2013) са представени от Е. Пернишка. Тук правя такъв 
анализ за новите феминални названия в езика ни, появили се през последните 
25 години. Най-голям дял сред тях заемат синонимите, по-малко са омоними-
те, най-малко – антонимите, а паронимия се открива само при две лексеми.

СИНОНИМИЯ

Синонимията при посочената група имена е с твърде широки размери, но 
се поражда най-често от синонимия при мъжкородовите корелати.

При едни от тях тя възниква, както е известно, поради прибавянето на раз-
лични суфикси към една и съща произвеждаща основа1. Такива синоними сред 
новите феминални названия са: форумка, форумджийка и форумистка – от 
форумец, форумджия и форумист, телевизионистка и телевизионерка – от 
телевизионист и телевизионер, атакаджийка и атакистка – от атакаджия 
и атакист, меверейка и меверистка – от мевереец и меверист, запалянка 
и запалянковка – от запалянко и запалянковец, чалгаджийка и чалгарка – от 
чалгаджия и чалгар, и редица подобни.

В други случаи синонимията при мъжкородовите лексеми, както и при тех-
ните феминални корелати е между просто и сложно по състав съществително: 
оскаристка и оскароносителка; кайтистка, кайтърка и кайтсърфистка; 
таксистка, таксиджийка и таксиметърджийка.

Синонимията при мъжкородовите имена, появяваща се между деривати 
и заемки, напр. кайтист и кайтър, рафтаджия и рафтър, или между безсу-
фиксно и производно име, напр. беквокал и беквокалист, пиар и пиараджия, 
също се запазва и при феминалните им съответствия: кайтистка и кайтърка, 
рафтаджийка и рафтърка, беквокалка и беквокалистка, пиарка и пиара-
джийка. Основата може да е пълна или съкратена и това също поражда сино-
нимия и при производните лексеми: гендиректорка и гендирка, пубертетка 
и пуберка, тийнейджърка и тийнка, интернетка и нетка.

Синонимия, успоредна при мъжкородовите и феминалните имена, се сре-
ща и в случаите, когато са използвани различни (по произход), но синонимни 
една на друга, основи, както е при: хромотерапевтка и цветотерапевтка; 
изкуствотерапевтка и арттерапевтка; биотерапевтка и биолечителка; 
енерготерапевтка и енерголечителка; китаистка и синоложка; бодигард-

1 По този въпрос при новите имена за лица вж. Аврамова 2006, Пернишка 2010, Ге-
оргиева 2013.
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ка, гардка и охранителка, телохранителка; шопингхоличка, шопохоличка 
– магазинохоличка – магазиноманка, ониоманка и др., които са абсолютни 
синоними.

Синонимията сред самите неофеминативи се поражда в няколко случая. 
Единият, аналогичен на този при мъжкородовите имена, е, когато към една и 
съща основа се прибавят различни наставки2. Споделям мнението на А. Емир-
зян, че „словообразувателните синоними са лексикални синоними (дублети) с 
една и съща произвеждаща основа и различни словообразувателни афикси“ 
(Емирзян 1989: 44)3. Така е при бойкиня и боецеса, пилотка и пилотеса, оли-
гархка и олигархкиня, маестра4 и маестрина, вождка и вождеса, таласъм-
ка и таласъмеса, терминаторка и терминатрица и под., производни съ-
ответно от боец, пилот, олигарх, маестро, вожд, таласъм, терминатор, но 
образувани с различни женскородови наставки. Най-голямо словотворчество 
днес откриваме при женскородовото съответствие на лексемата елф: елфа, 
елфка, елфкиня и елфиня, елфица. Ако такива женскородови имена станат 
елементи при композитообразуване, това също поражда синонимия, както е 
например при лексемите наркобаронка и наркобаронеса.

Получените по различни словообразувателни начини нови феминални но-
минати също са в синонимни отношения: бизнесменка – бизнес дама, бизнес 
лейди, бизнес жена и бизнесуомън/бизнесуоман, бизнесуомънка/бизнес-
уоманка; блусарка и блус дама, блус певица, блус изпълнителка; чалга-
джийка, чалгарка, фолкаджийка, попфолкаджийка и фолк певица, попфолк 
певица, попфолк дама; шоуменка и шоу дама, шоу гърла; яхтаджийка, 
яхтсменка и яхтдама; хайлайфка, хайлафаджийка, хайдама, хайжена и 
хайлайф дама; магистраладжийка и магистралка; фронтуомън/фронт-
уоман – фронтуомънка, фронтменка – фронтдама; прессекретарка и го-
ворителка, пиарка; каубойка и каугърла.

2 Има изследвания, в които тези номинати се приемат за словообразувателни ду-
блети (напр. у Манолова 1983; Георгиева, Баракова 1990). По същия начин обаче тогава 
би трябвало да се трактуват и маскулинните названия, съдържащи конкурентни суфикси 
(като посочените по-горе), но това не се прави. Освен това в многотомния Речник на бъл-
гарския език подобни лексеми се представят, първо, като самостоятелни заглавки, и, вто-
ро, дават се като синоними към съответната друга заглавка, за разлика от словообразува-
телните дублети, които поначало се включват не като отделни заглавки, а в справочния 
отдел на по-употребимата от лексемите, или пък ако са заглавки, са тълкувани синонимно 
със съответния им дублет. Сред новите феминативи лексеми със словообразувателно ва-
риране са например пилонджийка и пилонаджийка, при които формантът е неразширен 
или разширен. Традиционно и съществителните, образувани с наставките -иц(а) и -ичк(а), 
както и -ин(я) и -кин(я), се приемат за словообразувателни дублети. Такива номинати сред 
неофеминативите са военнопленница и военнопленничка, безхаберница и безхаберничка 
и др., елфкиня и елфиня, макар че в речниците сходните случаи се отразяват като отделни 
заглавки.

3 Отбелязвано е, че „в лингвистиката термините дублет, вариант и синоним чес-
то се употребяват синонимно, без да се прави строга терминологична диференциация 
между тях“ (Манолова 1983: 204), а също и че дублетността е частен случай на езиковата 
синонимия (Пернишка 1979а: 61; Емирзян 1989: 43). Повече за отношението синонимност 
– дублетност вж. Пернишка 1979б.

4 Приемам тази лексема за производна, а не за заемка.
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Разнообразието от синоними при новите феминативи може да бъде обяс-
нено, от една страна, с разнообразието от синоними при техните корелати, а от 
друга, с използването на различни женскородови суфикси и разнородни слово-
образувателни способи за назоваването на лица жени.

ОМОНИМИЯ

Не съм срещала в литературата да е отбелязвана омонимията между но-
вите феминални имена и съществителни имена от други лексико-семантични 
групи, т.е. съществителни с други – предметни – значения5. Няколко са услови-
ята, при които тя възниква при разглежданите названия.

Най-много са примерите за словообразувателни омоними6, като се откро-
яват два типа. Единият е, когато феминалната (производната) лексема е омо-
нимична на универбат: пицарка1

 с две значения: 1. ‘готвачка, специалистка по 
приготвянето на пици в заведение за хранене’ (Търси пицар/пицарка за град  
София; Наема за сезонна работа пицарка, готвачки (…), сервитьорки)7 и 
2. ‘жена, която обича пици’ (Как сте пицарки? Наядофте ли се, наиграхте 
ли се? Снощи се намуах с пица. Без майтап – дояде ми се кат на бременна) 
и пицарка2

 ‘фурна/печка за печене на пици’ (Продавам италианска пицарка 
FIMAR); щукарка1 ‘рибарка, която лови щуки’ (Аз не съм щукарка, ама ми ха-
ресва) и щукарка2

 ‘прът на въдица за ловене на щука’ (използвам нашенска 
щукарка с подвижна тапа – около 10–15м; На язовира се ходи повече за щука 
(…) В 8,30 всичко бе във водата, с колегата сипахме по едно кафе и заста-
нахме до двете щукарки. Точно в този момент едната тапа изчезна, взех 
въдицата, изчаках няколко секунди); шаранджийка1

 ‘рибарка, която лови ша-
рани’ (Поздравления за холандската шаранджийка@Lizette Beunders, която 
подобри рекорда на всички жени със своя улов на шаран с тегло 38,250 кг; яка 
шаранджийка приготвя хранилка) и шаранджийка2

 ‘прът на въдица за лове-
не на шаран’ (D.A.M. представи елегантна и лека шаранджийка (заглавие) 
Германската фирма D.A.M. пусна на европейския пазар последната си раз-
работка в асортимента на въдичарските пръти – (…) двуколенна стройна 
пръчка, специално разработена за шаранджии); гумаджийка1 ‘жена, чиято 
работа е да сменя автомобилни гуми или която умее да прави това’ (С под на 
челото изкарала седмица в ДАПА, като гумаджийка и метачка) и гумаджий-
ка2 ‘авариен автобус, оборудван с резервни части’ (нито аварийна която да 
го изтегли, нито гумаджийка (червено-белите чавдарки с надпис АВАРИЕН); 
комунарка1 ‘комунистка’8 (Обяснете господине защо невестата на костаки 

5 За омонимията между стари феминални имена и съществителни имена от други 
словообразувателни категории е писано (вж. Балтова 1978; Балкански 1979б).

6 Тези омоними са най-често срещаните лексикални омоними изобщо (Балкански 
1979а: 147). С основание авторът се присъединява към „схващането, че омонимични 
афикси, прибавени към тъждествени основи, при всички случаи създават лексически тип 
словообразувателни омоними“ (Балкански 1979а: 151).

7 Всички илюстративни примери са взети от интернет и са цитирани дословно, пора-
ди което в някои от тях има правописни или пунктуационни грешки.

8 Всъщност това е едно от значенията на посочената лексема. Промяната в семантична-
та структура на произвеждащото име води до промяна и на значенията на женскородовия 
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е комунарка???; Наистина, че комунарката мая ни излъга) и комунарка2 ‘из-
дание, вестник и др. с комунистическа насоченост, идеи’ (Късата памет бъл-
гарска – на това разчитат много комунарки! Шампиони в това отношение 
са Агенция Фокус, вестниците СЕГА, ДНЕС и други комунарки) и др. Вижда се, 
че основата на лексемите е една и съща, а омонимията е резултат от формал-
ното съвпадение на различните по значение суфикси -арк(а) и -джийк(а) – жен-
скородовия, слят със суфикса за образуване на мъжкородовото име, и този, с 
който се образуват универбати.

Сходен е примерът с костюмарка1 ‘жена, която обикновено ходи облече-
на с костюми’ (на Банхофщрасе могат да се видят костюмари и костюмар-
ки) и костюмарка2 ‘костюм’ (Туряш си една по-прилична костюмарка; Седнал, 
един вид нашия и чете книга с костюмарка и жълта вратовръзка... ние, де-
мек, обикновено така си четем; – Нито ти е „обран врата“ като хората, 
нито носиш костюмарка както се очаква от умен мъж на нашите години да 
носи), където омонимът на феминалното име, създаден в жаргона като игра 
по словообразувателна схема (подобно на фразеосхемите), само прилича по 
форма на универбат, без да е такъв.

Получени в резултат на универбизация, омонимичните на неофеминати-
вите лексеми с предметно значение принадлежат изцяло към разговорната 
реч или са част от жаргона.

Омонимичните наставки -к(а)1
 – женскородова лична наставка (срещаща 

се както при деривати, така и при универбати), и -к(а)2 – умалителна наставка, 
пораждат втория тип словообразувателна омонимия тук – между феминална 
лексема и умалително съществителни име за нелице9. Така е при омонимич-
ните двойки салатиерка1 ‘готвачка, специалистка по приготвянето на салати в 
заведение за хранене или друго обществено място’ (Ресторант (…) гр. Хасково 
търси салатиерка. А що питаш Дарка, тя да не е салатиерка в Билла?) и са-
латиерка2

 ‘малка салатиера’ (всичко в една купа (салатиерка) отделно си обър-
кваш майонезата заедно с оцета и ситно нарязания магданоз, солта и черния 
пипер), премиерка1

 ‘жена премиер’ и премиерка2
 ‘умалително от премиера’ 

(Още една премиерка! Посвещава се на „Les femmes fatales“ (въведение към 
клипче за котките); Ето една премиерка (филма Moonlight/„Лунна светлина“ 
– б.м.), която лично аз ще чакам с удоволствие – само като видиш главния 
герой какъв е хот и промото, което по-долу е номер едно), магистралка1 ‘ма-
гистрална проститутка’ (Депресиран съпруг си нае магистралка) и магистрал-
ка2

 ‘малка магистрала’ (в Турция за 3 месеца се правят 30–40 км! тук някаква 
си отсечка, от някаква си магистралка, м/у някакви си градчета – години).

Друг вид омонимия сред неофеминативната лексика откриваме при лексе-
мите рокерка1 и рокерка2, голфаджийка1 и голфаджийка2. Омонимията тук се 

му корелат. Така напр. лексемата комунарка според Речника на българския език е само 
с едно значение, и то историческо. Днес обаче поради семантичната съотносителност с 
мъжкородовото име тази лексема разшири семантичния си обем и придоби следните 
нови значения: ‘жена, член на терапевтична комуна’ и ‘комунистка’. Следователно лексе-
мата се числи към семантичните неологизми.

9 Т. Балкански посочва седем омонаставки -к(а) (Балкански 1979б). Д. Благоева от-
белязва уподобяване по форма (без семантична близост) на някои нови универбати със 
значение за лица жени със съществуващи в езика думи (Благоева 2004).
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създава при мъжкородовото име (рокер1 ‘изпълнител или почитател на рокму-
зика’ и рокер2

 ‘член на неформална група, чиито членове карат мотори и носят 
черни кожени облекла’, голфаджия1 ‘човек, който играе голф’ и голфаджия2 ‘чо-
век, който има лека кола марка „Голф“’) и се запазва при неговото женскородово 
производно. Вижда се, че омонимията в тези примери е между неофеминативи, 
не между феминатив и съществително от друга лексико-семантична група.

Омонимия вътре в разглежданата група наблюдаваме и при лексемите плей-
бойка1 ‘жена, която се снима за/има снимки в еротичното списание „Плейбой“’ 
(Плейбойка пропя (заглавие) (…) записа първия си самостоятелен проект (под-
заглавие) (…) Сексапилната дама е била на корицата на известното списание 
„Плейбой“) и плейбойка2

 ‘жена плейбой, т.е. млада жена с множество хетеросек-
суални връзки, търсеща развлечения’ (глей’те ме к’ва съм плейбойка и колко бъ-
кам от комплекси). Случаят тук е по-различен от останалите, тъй като омонимията 
възниква не само поради разлика в начина на словообразуване: първият омоним 
е универбат, а вторият – производно съществително име от лексемата плейбой, 
но и поради различната по значение, макар и съвпадаща по форма, основа – они-
ма и апелатива. В класификацията на омонимите в езика ни, направена  според 
наличие на омонимия или тъждество на основите и афиксите, са отделени четири 
подтипа (Балкански 1979а). Според тази класификация разгледаният пример по-
пада в подтипа, при който омонимни са основи, а афиксите са тъждествени. 

Същите две значения, като при плейбойка1 и плейбойка2,
 наблюдаваме и 

при лексемите плейгърла1
 (Наша плейгърла развела румънски национал (за-

главие) (…) Плевенчанката може да се похвали с две корици на „Плейбой“; 
(…) поискал ръката на нашата плейгърла (подзаглавие) Първата българка, 
снимала се за изданието на Хю Хефнър, понастоящем модел и певица – Соня 
Васи била получила предложение за брак) и плейгърла2

 (Така наречените 
щастливи хора – плейбои и плейгърли – в клубовете, в хотелите ще ги наме-
риш, в театрите – те винаги се усмихват и просто бълбукат от щастие). 
Омонимията тук е по-различна от всички останали случаи, защото е обусловена 
не словообразувателно, а семантично.

Примерите показват, че представените тук омоними са пълни, т.е. характери-
зират се с признаците „еднаква форма“ в цялата словоизменителна парадигма, 
„напълно различно значение, еднаква лексико-семантична категория, от един 
синхронен етап в развитието на езиковата система“ (к.а.) (Пернишка 2013: 575).

За В. Бонджолова лексемите динозавърка и дяволка в пряко и преносно 
значение, както и граничарка със значения ‘жена на граничар’ и ‘жена грани-
чар’ са неологични и омонимични (Бонджолова 2007: 39). Тук обаче има произ-
водност на значенията, както показва и практиката на речниците, поради което 
посочените лексеми са многозначни, а не омонимични. Многозначна е и лексе-
мата самурайка, при чиито две значения ‘японка’ (Самурайка посече САЩ и Ру-
сия (заглавие) Шизука Аракава изненадващо спечели олимпийската титла във 
фигурното пързаляне при жените в Торино, отвявайки американка и рускиня; 
това е първото злато за Япония в този спорт) и ‘японска лека кола’ (Когато с 
моята малка самурайка минавам през копките по пътищата на България се 
чува едно много специфични скърцане от колата) също се наблюдава съотно-
сителност (симетрия) с новите значения на мъжкородовото съответствие.

12 За словото – нови търсения и подходи
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АНТОНИМИЯ

Много малка част от новите съществителни имена за лица жени са свър-
зани помежду си антонимно. Това са случаите, когато „противопоставянето на 
значенията (…) се постига с определени морфеми: противоположни по зна-
чение представки, афиксоиди (…) (анти- ↔ про-, -фил ↔ -фоб)“ (Пернишка 
2013: 571). Такива от разглежданата група са лексемите антинатовка – прона-
товка, антиамериканка – проамериканка, антиевропейка – проевропейка 
и съветофилка – съветофобка, американофилка – американофобка, исля-
мофилка – ислямофобка, хомофилка – хомофобка.

Само при лексемите войнолюбка и войномразка антонимията се поражда 
от антонимия на глаголните основи.

Вижда се, че съдържащите представка антоними са прости по състав, а ос-
таналите – сложни, и че в разглежданата група имена преобладават лексемите, 
при които антонимни са вторите им съставни части.

Тъй като антонимите „показват какви концепти се противопоставят“, те 
имат „значителна познавателна (…) функция“ (Пернишка 2013: 570). Поради 
това неофеминативните антоними фиксират важни за съвремието ни полити-
чески и социални позиции и нагласи сред обществото.

ПАРОНИМИЯ

При неофеминативите явлението се среща съвсем рядко.
Типична езикова грешка в резултат на използване на пароним откриваме в 

примера от интернет: Тъй като аз съм с болярска кръв, не мисля да се включ-
вам в разговора. Как и доколко адресната регистрация на човек, определя 
самочувствието му. Осавям го на вас плейбойки със плейбойки такива. Да-
мата с болярската кръв, плебЕйки вероятно имаше предвид?, където паро-
ними са лексемите плейбойка и плебейка.

Оказва се, че оказионализмът монокинка, назоваващ победителка или 
участничка в конкурса „Мис Монокини“10, също е пароним. Фиксиран е в два 
примера (с формата за мн. ч.), като и в двата е явен ефектът на парономазията, 
която, както пише Е. Пернишка, се основава върху съзнателната, целенасочената 
промяна на формата на дадена (изходна) лексема чрез подмяна на звукове в нея 
(Пернишка 2013: 572). В единия случай лексемата е паронимна на манекенки (в 
телевизионното шоу „Господари на ефира“ със закачлива бележка беше отбеля-
зано, че двете участнички в блицинтервюто не са монокинки, а манекенки), а в 
другия – на мискинки (Всички мискинки ще станат мис монокинки – в. „Нова 
зора“, 2004, бр. 1). Вижда се, че това е по-редкият случай на разглежданото явле-
ние, когато е налице не използването на видоизменената лексема, а „едновре-
менната употреба в текста на двете близки думи“ (к.а.) (Пернишка 2013: 573).

Примерът е интересен и с това, че лексемата е паронимна не само на една, 
а на две лексеми, което досега вероятно не се е срещало в речта и поради това 
не е отбелязвано в литературата.

10 Оказионализмът, както показва вътрешната му форма, би могъл да назовава и 
жена, която използва бански монокини, обаче примери с такова значение не се откриват.
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Представените тук парадигматични отношения, макар и в една-единстве-
на лексико-семантична група, при това състояща се от лексеми, част от които са 
оказионални, за пореден път показват системността на лексиката.
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АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013, с. 552–578.
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O ANGLIZOWANIU WYMOWY W POLSKICH
I BUŁGARSKICH WYPOWIEDZIACH MŁODYCH LUDZI

1. We współczesnych językach – także w polskim i bułgarskim – obserwowana 
jest silna dominacja wyrazów obcych, pochodzących głównie z języka angielskiego 
(amerykańskiej jego wersji), sporadycznie tylko z niemieckiego, francuskiego, rosyj-
skiego, łaciny i innych. Dominacja ta wyraża się nie tylko w ilości, ale także w różnych 
sposobach i poziomach akceptacji anglojęzycznych słów do rodzimego systemu języ-
ka polskiego i bułgarskiego. 

1.1. Konfrontacja języka polskiego z językiem bułgarskim oraz analiza (pocho-
dzących z ankiet, różnych współczesnych słowników jednojęzycznych, artykułów ję-
zykoznawczych dotyczących najnowszej leksyki, korpusów językowych i innych źró-
deł1) ok. 4 000 przykładów w każdym z języków, pokazuje subtelne różnice, dotyczą-
ce poziomu akceptacji angielskich leksemów, oraz uwidacznia charakterystyczne dla 
początku XXI wieku tendencje językowe właściwe konfrontowanym językom. 

2. Zauważa się w ostatnich latach ogromny wpływ młodych ludzi na kształtowanie 
współczesnego języka bułgarskiego i polskiego. O tej tendencji pisze wielu językoznaw-
ców2, także J. Miodek, który w swoich artykułach, programach telewizyjnych (Miodek 
2010) i wykładach3 dotyczących „najmłodszego“ języka polskiego zauważa: „po roku 
’89 uderzająca jest wyrazistość i ekspansywność języka najmłodszych pokoleń“.

1 Najlepszym źródłem informacji były ankiety, ustne korpusy językowe, np. korpus języka 
mówionego młodego pokolenia Polaków (19–35 lat) – cz. I i II autorstwa A. Otwinowskiej-
Kasztelaniec (Otwinowska-Kasztelaniec 2000) lub tekstowe, współczesne korpusy jednojęzyczne, 
np. Narodowy Korpus Języka Bułgarskiego IBE BAN: http://search.dcl.bas.bg/ i wiele innych. 
Nieocenioną pomoc stanowiły narzędzia wspierające wykorzystywane źródła leksykograficzne, 
np. Glosbe – wielojęzyczny słownik online: http://pl.glosbe.com/.

2 Refleksje podkreślają takie polskie językoznawcze prace jak: Nowy słownik gwary 
uczniowskiej pod red. H. Zgółkowej (2004), Hip Hop Słownik P. Flicińskiego, S. Wojtowicza 
(2007), Słownik Hip-Hopu K. Koślickiej (2006), Slang UG pod red. M. Widawskiego (2010) oraz 
Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny autorstwa B. Chacińskiego (2005) czy Wypasiony 
słownik najmłodszej polszczyzny (2003) tego samego autora, słownik SŁOWA, słowa…Czy je 
znasz? pod redakcją T. Smółkowej (2013). Nieocenionym źródłem wiedzy o najnowszych słowach 
są słowniki internetowe jak np. Miejski słownik slangu i mowy potocznej, Słownik studencki, 
Słownik studenta. Gromadzone w nich słownictwo jest na bieżąco uzupełniane i dzięki temu nie 
jest opóźnione w stosunku do rzeczywistości językowej korzystających z nich użytkowników. O 
najnowszym języku bułgarskim czytamy w: Съвременен тълковен речник на българския език 
с приложения, трето издание autorstwa Burova, Bondżołovej, Ilievej, Pechlivanovej; Речник 
на новите думи в българския език, първо издание (2010) autorstwa Perniškiej, Blagoevej, 
Kolkovskiej; w Неологичен речник (2003) autorstwa Bondżołovej, Bułgarsko-polskim słowniku 
leksyki potocznej (t. I 2011 i t. II 2013) opracowanego przez Sotirova, Mostowską, Mokrzycką; 
Речник на неологизмите в новоговор. Nieocenionym źródłem informacji są również polskie 
i bułgarskie korpusy językowe (J. Satoła-Staśkowiak w ramach europejskiego projektu Clarin 
współtworzy Korpus równoległy polsko-bułgarsko-rosyjski), fora internetowe.

3 2 stycznia 2012 r. gościem Wydziału Filologicznego UŚ był prof. dr hab. Jan Miodek. Tytuł 
jego wystąpienia: „Polszczyzna najmłodszych pokoleń“. 
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A. Otwinowska-Kasztelaniec, badając w latach 1996–1997 język młodych lu-
dzi4, stwierdza, że wpływ języka angielskiego na różne odmiany polszczyzny nie jest 
jednakowy. Najbardziej, zdaniem badaczki, widać go „w języku reklamy, następnie 
w prasie, dopiero na końcu w języku młodego pokolenia“ (Otwinowska-Kasztela-
niec 2000). 

Wielokrotnie opisana przez polskich i bułgarskich językoznawców tendencja 
przyswajania do języka polskiego pochodzących z języka angielskiego słów każde-
go roku przybiera na sile i jest charakterystyczna dla dwóch konfrontowanych prze-
ze mnie języków słowiańskich, w których zauważa się skłonność do anglizowania 
słów w ustnych wypowiedziach Polaków i Bułgarów (np. Благоева 2010a, Благоева 
2010б, Колковска 2006, Пернишка 2005, Пернишка 2006, Пернишка, Благоева, 
Колковска 2010, Недкова 2003, Костова 2013, Кирова 2006, Бонджолова, 
Петкова 1999, Waszakowa 2005, Waszakowa 2009, Smółkowa 2013, Przybylska 
1995, Przybylska 2002, Satoła-Staśkowiak 2013, Mańczak-Wohlfeld 1994, Mańczak-
-Wohlfeld 1995 i inni). 

Zdaniem J. Miodka (Miodek 2012) nowe generacje wykazują silniejsze niż star-
sze pokolenia skłonności do anglizowania wymowy: nawet jeśli słowa są dziedzic-
twem innego kręgu kulturowego (i wypadają z pewnego kodu kulturowego). Podaje 
tu J. Miodek, nie stroniąc od ironii, następujące przykłady błędnej wymowy młodych 
ludzi: Nike z Samotraki [Najki5 z Samotraki], styl empire [styl Empajer], pociąg inter-
regio [pociąg interredżio], requiem [rekłem – zamiast rekwiem].

2.1. Lepsza, wśród młodych ludzi, znajomość języka angielskiego sprzyja zapo-
życzeniom akustycznym. Kiedyś (50 lat temu) polscy użytkownicy języka byli znacz-
nie bardziej podzieleni, część z nich czytała obce słowo tak, jak było to napisane (li-
terowo), a część bezpośrednio nawiązywała do oryginału. Dziś już większość wybiera 
wariant akustyczny. W Polsce dotyczy to wymowy, w Bułgarii pisowni i, co za tym 
idzie, wymowy określonych leksemów. 

Dawniej zapożyczany do systemu języka wyraz był przyjmowany pod każdym 
względem: morfologicznie, słowotwórczo, fleksyjnie. Przykładem takiego „całkowite-
go“ zapożyczenia jest germański leksem: ring, którego polski odpowiednik to rynek. 

Akceptację w języku polskim otrzymał przed przeszło 120 laty inny leksem – 
klub, który dziś spotykany jest najczęściej w zupełnie odmiennej, „zanglizowanej“ 
formie pisanej jako club. Zmieniała się także jego wymowa, zamiast znanego dobrze 
klubu, mamy [klab], bo cześć użytkowników języka, z powodów snobistycznych, tak 
wymawia, niepotrzebnie anglizując, znane od tylu lat słowo. A przecież do niedaw-
na zupełnie powszechnie używano nazw typu: klub rodzica, klub młodzieżowy, klub 
prasy i książki, klub nauczyciela, klub sportowy, itp. 

Powszechność anglizowanych w wymowie wyrazów jest tak duża, że każdy z 
użytkowników języka polskiego wie, jak czytać np. popularny wyraz pub, lunch czy 
news, a ekspansja angielskich słów do języka polskiego i bułgarskiego jest tak silna, 
że nikt, z powodu nieznajomości terminów, nie zamienia ich na bardziej oswojone w 
systemie języka odpowiedniki typu: pol. bar, obiad czy wieści.

4 Informatorami były osoby o wykształceniu co najmniej średnim, głównie studenci i 
absolwenci wyższych uczelni, posługujący się tzw. warszawską polszczyzną kulturalną.

5 Nawiązanie do popularnego, szczególnie wśród młodych ludzi, jednego z największych na 
świecie producentów obuwia, odzieży i akcesoriów sportowych.
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3. Język bułgarski a język polski
3.1. W języku bułgarskim obce leksemy są dziś albo całkowitymi zapożyczenia-

mi z transliterowaną oryginalną pisownią, np.: лифтинг (ang. lifting), солариум 
(łac. solarium), бонус (ang. bonus), хип-хоп (ang. hip-hop), топ (ang. top), тренд 
(ang. trend), допинг (ang. doping), аватар (ang. avatar), брокер (ang. broker), albo 
transliterowanymi zapożyczeniami akustycznymi typu: криейтив (od ang. creati-
ve), тостер (od ang. toaster), бос (od ang. boss), байк (od ang. bike), чилаут (od 
ang. chill-out), фитнес (od ang. fitness), флаш (od ang. flash memory) клип (ang. 
clip), бънджи (ang. bungee), хайтек (ang. hi-tech), хайфи (ang. hi-fi), шопинг (ang. 
shopping), куул (od ang. cool). 

3.2. W języku polskim popularne wyrazy anglojęzyczne najczęściej są zapożycze-
niami całkowitymi: pager, man (‘mężczyzna’), men (‘mężczyźni’), max (‘maksymal-
nie’), after (1. ‘po’, 2. ‘później’), full (1. ‘pełny’, 2. ‘całkowity’), LOL (‘kupa śmiechu’), 
wow (jako wyraz aprobaty: ‘no no!, o! ale jaja!’), help (‘pomoc’), boss (‘szef’), skype 
(komunikator internetowy), happy (1. ‘szczęśliwy’, 2. ‘radosny’), power (1. ‘moc, siła’, 
2. ‘energia’), number (‘numer, liczba’), deck (1. ‘powalający, świetny, itp.’; jako kolejny 
wariant przysłówków: trendy, cool); albo (znacznie rzadziej) zapożyczeniami akustycz-
nymi z polską pisownią: czilałt (od ang. chill-out – ‘pełen relaks’), kesz (od ang. cash – 
‘gotówka, pieniądze’), hejter (od ang. hater – ‘człowiek nienawidzący’), hendmejd6 (od 
ang. handmade ‘ręcznie wykonany, rękodzieło’), fejm (od ang. fame – ‘sława’), sajt (od 
ang. site – ‘strona internetowa, miejsce, położenie’), mejl (od ang. mail, lub e-mail), 
lancz (od ang. lunch), pank (od ang. punk), kornfleksy (od ang. cornflakes).

3.3. Konfrontacja języka bułgarskiego z polskim pozwala stwierdzić, że anglizo-
wanie wymowy bułgarskiej i polskiej młodzieży odbywa się w podobny sposób i z 
podobnym zaangażowaniem zarówno wśród bułgarskich jak i polskich rozmówców. 
Różnice stanowią natomiast obszary występowania anglojęzycznej leksyki. 

„Oswajanie“ anglojęzycznych terminów obserwowane w języku polskim i buł-
garskim wydaje się być nieco silniejsze w niektórych dziedzinach w języku bułgarskim 
(Satoła-Staśkowiak 2013), jako ilustrację tej tezy warto przytoczyć takie bułgarskie 
przykłady jak: даунлоуд, даунлоудвам, даунлоудна, даунлоудване, даунлоудър 
(wszystkie od ang. download), атачмънт (od ang. attachment), ъпгрейдване (od 
ang. upgrade), браузър (od ang. browser), блогатон (od ang. blogathon) które 
w Polsce, mimo popularności Internetu i języka angielskiego (a właściwie amery-
kańskiej jego wersji), nadal mają „swojsko”, bo polsko brzmiące nazwy: pobierz, 
pobierać, pobrać, pobieranie, załącznik, aktualizacja (programu komputerowego), 
przeglądarka, lub, jak w przypadku dwóch ostatnich nazw bułgarskich, jeszcze nie 
posiadają nazwy i określane są w sposób opisowy, jak: ‘osoba pobierająca dane z sie-
ci’ (żarg. ssacz), ‘maraton internetowy z udziałem wielu uczestników publikujących 
informacje na określonej stronie internetowej’ (Satoła-Staśkowiak 2013). Opisywa-
na tu dysproporcja jest niewielka i dotyczy głównie słownictwa informatycznego.

4. Podsumowanie
4.1. W języku bułgarskim mamy do czynienia z większą ilością zapożyczeń aku-

stycznych, w których wersja pisana ma za zadanie przypominać fonetyczny oryginał 
– jak pokazuje materiał – dotyczy to przede wszystkim słownictwa sportowego: pol. 

6 Por. Wysokie obcasy, nr 3, lipiec 2013, s. 58.
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snowboard, bułg. сноуборд; pol. stretching, bułg. стречинг; pol. taekwondo, bułg. 
таекуондо; pol. fitness, bułg. фитнес; pol. jogging, bułg. джогинг; pol. kitesur-
fing, bułg. кайтсърфинг; pol. deskorolka, bułg. скейтборд; pol. kick-boxing, bułg. 
кикбокс; dziedzin sztuki związanej z obrazem: pol. body art, bułg. бодиарт; pol. 
performance, bułg. пърформанс, pol. trailer, bułg. трейлър, słownictwa modowe-
go: pol. grunge, bułg. гръндж, pol. body, bułg. боди, czy słownictwa medialnego: 
pol. prime time, bułg. праймтайм, pol. newsroom, bułg. нюзрум. W języku pol-
skim zapożyczone nowe słownictwo w wielu przypadkach zapisywane jest w wersji 
akustycznej oryginału, ale zdecydowana większość najnowszej leksyki ma charakter 
zapożyczeń graficznych, być może z powodu niepełnej jeszcze akceptacji w systemie 
języka polskiego, albo z powodu celowej rezygnacji z tworzenia spolszczonej wersji 
danego słowa wynikającej z popularności obcego słowa i jego formy.

4.2. Anglizowanie7 ustnych wypowiedzi Bułgarów i Polaków martwi nie tylko 
purystów językowych, ale także nieco starsze pokolenia. Jako wytłumaczenie an-
glizowania wymowy coraz większej liczby zapożyczanych słów podaje się potrzebę 
szybkiej komunikacji, znajomość oryginalnych terminów posiadających szerszy za-
sięg komunikacyjny oraz anglojęzyczny kierunek rozwoju współczesnych języków. 
Przeciwnicy widzą w tym procesie wiele realnych zagrożeń, takich jak: zubożanie 
języka, wolniejszy jego rozwój, bezrefleksyjne kalkowanie obcych słów, i wreszcie 
snobizm językowy.

Celowo nie uwzględniono w artykule oceny normatywnej opisywanych proce-
sów. Najlepszą wystawi przyszłość, która ugruntuje określone zjawiska językowe, w 
tym być może tendencję do anglizowania wszystkich zaczerpniętych z angielskiego 
słów lub odwrotnie – zahamuje opisywany tu proces anglizowania wymowy w buł-
garskich i polskich wypowiedziach młodych ludzi. Zainteresowanych konfrontacją 
najnowszej leksyki polskiej i bułgarskiej odsyłam do mojej książki „Najmłodsza leksy-
ka polska i bułgarska“, która niebawem ukaże się drukiem.
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Сия Колковска, Диана Благоева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА И НЕОГРАФСКАТА ПРАКТИКА

1. УВОД

Във връзка с лексикографското описание на динамичните неологизацион-
ни процеси в славянските езици, протичащи през последните десетилетия, 
възниква въпросът дали ролята на неологичните речници се свежда само до 
регистриране и описание на новата лексика, или чрез тях може (поне в извест-
на степен) да се влияе върху установяването и стабилизирането на нормите на 
книжовния език, т.е. да се осъществяват и определени форми на нормативна 
дейност. Ще потърсим отговор на този въпрос въз основа на лексикографската 
практика в Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първо-
то десетилетие на ХХI в.) (РНДБЕ 2010), изработен от колектив от Института 
за български език при БАН, един от членовете на който е чл.-кор. проф. д.ф.н. 
Емилия Пернишка. Вниманието ще бъде насочено основно към отразяването 
на лексикалната норма в неологичния речник.

2. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

2.1. Дефиниция за езикова норма. Норма, узус и кодификация

Въпросът за езиковата норма е многоаспектен и до голяма степен все още 
дискусионен. Той може да бъде разглеждан както в широк план (по отношение 
на езиковата система като цяло), така и в по-тесен план (по отношение на кон-
кретна езикова формация, на отделно езиково равнище, на определена стило-
ва сфера и пр.).

Известно е, че в славянското езикознание (в традициите на пражкия струк-
турализъм и теорията за книжовните езици) нормата се приема за компонент 
от триадата узус – норма – кодификация, като в съвременния период особено 
внимание се отделя на социолингвистичните измерения на тази триада (вж. 
Виденов 2003: 59–84 и цитираната там литература; Виденов 2009 и др.). 

Без да имаме за цел да изясняваме въпроса за езиковата норма и свързаните с 
нея понятия в детайли, въз основа на съществуващи в българското и в славянското 
езикознание схващания ще направим някои терминологични уточнения и ще при-
ведем работни дефиниции, от които ще изхождаме в представяното изследване.

В духа на съвременното виждане за езиковата норма като явление, свър-
зано с вътрешната организация на езика1, е определението, дадено от полския 

1 Това схващане се основава на концепцията на Б. Хавранек за същността на езиковата 
норма (Хавранек 1976, цит. по Вълчев 2012). Съществуват и други виждания, според които 
нормата е външно за езиковата система явление с условна (прескриптивна, „законодателно-
етична“), а не обективна природа (вж. Горбачевич 1989: 28–29 и цитираната там литература).
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езиковед А. Марковски, което възприемаме и тук. Според това определение 
езиковата норма е „съвкупност от тези езикови елементи, т.е. запас от думи, 
техните форми и съчетания, както и инвентар от начините за тяхното образува-
не, съчетаване, изговаряне и изписване, които в определен период се приемат 
от дадена общност (най-често от цялото общество и преди всичко от образо-
ваните слоеве в него) като образцови, правилни или най-малкото допусти-
ми“ (Марковски 2006: 21). 

В българското езикознание също е застъпено схващането, според което 
книжовноезиковата норма е вътрешна същностна характеристика на езика, 
„която се създава, утвърждава и развива от самия език в практиката на езико-
вата общност“ (Вълчев 2012: 267). Както отбелязва М. Виденов, нормата „про-
изтича от обществения характер на езика и е едно от тези самоограничения, 
които обществото налага на своите членове, за да може да съществува самото 
общество чрез своите членове“ (Виденов 2003: 70). Отклоненията от нормата 
може да доведат до затруднения в общуването и се санкционират чрез различ-
ни прояви на обществено неодобрение като присмех, социално отхвърляне и 
пр. (Хавранек 1963; Виденов 2003: 70; Марковски 2006: 30). 

Понятието езиков узус, традиционно разбирано като обичайната за опре-
делена среда или за определен тип текстове употреба на езиковите средства, 
отразява всъщност „цялата комуникативна практика на една езикова общност“ 
(Виденов 2003: 67) и включва както нормативните езикови елементи, така и 
елементи, които са извън езиковата норма, тъй като се оценяват от преоблада-
ващата част от обществото като неправилни или неприемливи. Следователно, 
както посочва М. Виденов, „нормата е част от узуса, филтриран чрез определе-
на практика на определени съсловия“ (Виденов 2009: 44).

Кодификацията е съзнателна и целенасочена дейност, която „фиксира нор-
мата в даден узус, придава Ј официалност и едновременно с това се явява като 
силно консервиращо средство, забавяйки възникването, развитието и проник-
ването в нормата на други варианти освен узаконените“ (Виденов 2003: 71). 

2.2. Типове езикова норма

Полската изследователка Д. Бутлер обосновава необходимостта от разгра-
ничаване на два типа езикова норма: реална (наричана още естествена) и ко-
дифицирана. Според авторката реалната норма възниква спонтанно в процеса 
на дълготрайна употреба на езиковите средства и включва тези от тях, които са 
доказали своята комуникативна пригодност. Макар че не е формално фиксира-
на, реалната норма е достатъчно ясно определена в съответната обществена 
група и по отношение на отделните езикови формации. Кодифицираната нор-
ма засяга само общонародния език, формира се съзнателно въз основа на зна-
нията за езиковата система, за историята на езика и за тенденциите в езиковия 
развой и се формулира в съответни описания, предписания и образци (Бутлер 
1985: 20, цит. по Марковски 2006: 30–31).

А. Марковски разграничава образцова норма и употребима норма. Об-
разцовата норма включва елементи, които се приемат и оценяват положи-
телно от голяма част от високообразованите носители на езика и които са в 
съответствие с езиковата традиция, с граматичните и семантичните правила и 
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с действащите езикови тенденции, докато употребимата норма (реализираща 
се например като професионална норма, обща разговорна норма, регионална 
разговорна норма и пр.) обхваща съвкупност от лексикални единици, техните 
форми и съчетания, които са характерни за съответни неофициални сфери на 
общуване (Марковски 2004–2005, 2006: 32–36).

2.3. Същност на лексикалната норма

В българското (и изобщо в славянското) езикознание все още липсва об-
щоприето и достатъчно точно определение за понятието лексикална норма2. За 
същността и спецификите на този тип норма, за обема от явления, които тя об-
хваща, както и за нейните отношения с други видове езикова норма (например 
стилистичната, словообразувателната3 и др.) съществуват разнопосочни мнения 
и схващания. Според някои изследователи, като М. Божилова например, лекси-
калната норма е част от общата лексикално-прагматична и стилистична норма 
(Божилова 2013: 730). Представена е и друга гледна точка – че лексикалната 
норма е по-общо понятие от стилистичната норма. Подобна идея, въпреки че 
не е изразена експлицитно, е заложена в разбирането на Т. Бояджиев за лекси-
калната нормативност (Бояджиев 2009). Тук се следва именно това схващане.

Според едно от разпространените в славянското езикознание виждания 
лексикалната норма се свързва със спазване на определени правила при из-
ползване на думите в речевата дейност в съответствие с тяхното лексикално 
значение и при отчитане на лексикалната им съчетаемост и на парадигматични-
те им особености (от което зависи например правилният избор на даден сино-
ним или близкозначна дума, пароним или антоним) (Горбачевич 1989; Кротова 
2001; Маркман 2014 и др.). В българското езикознание в сходна перспектива 
определя съдържанието на лексикалната норма М. Божилова. Според автор-
ката този тип норма включва избор на езиковите средства от лексикалното и 
стилистичното равнище и организацията на тяхната употреба при съблюдаване 
поне на три универсални за всички езици критерия: правилност – неправил-
ност, уместност – неуместност и наличие или липса на добър, красив изказ (Бо-
жилова 2013: 730). Критериите, прилагани при подобен подход за нормативна 
оценка на лексикалните явления, са разгледани по-специално от Р. Станчева, 
която предлага следната йерархия: 1) критерий за функционална адекватност; 
2) нормативен критерий; 3) системен критерий (Станчева 1992: 93).

Разглеждана в друг план – като отражение на състоянието и функционира-
нето на едно от езиковите равнища – лексикалното, лексикалната норма има 
друго съдържание, което обаче също е възможно да се разбира по различен 
начин в зависимост от това дали нормата се схваща като вътрешноприсъщо на 
езика явление или като система от формулирани от лингвистите предписания. 
Въз основа на възприетото тук виждане за езиковата норма в нейната връзка 

2 Поради размитостта на това понятие някои автори дори поставят под съмнение 
съществуването на лексикална норма в езика (вж. Кротова 2001 и цитираната там лите-
ратура).

3 За отношението между словообразувателната и лексикалната норма вж. Аврамова 
2005.
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с вътрешната организация на езика лексикалната норма може да се определи 
като съвкупност от закрепените в узуса лексикални единици и формиралите 
се при функционирането им особености, които са свързани с тяхната семан-
тика, стилистична характеристика, парадигматика и синтагматика и които 
обуславят принадлежността на съответните лексикални единици към опре-
делена езикова формация, към определен функционален стил на книжовния 
език или към определена сфера на комуникация. Лексикалната норма се ут-
върждава чрез практиката на конкретната езикова общност и нейното съблю-
даване е един от факторите, от които зависи успешното протичане на общува-
нето в различните комуникативни ситуации и сфери. 

В съответствие с разграничените типове езикова норма (посочени по-горе 
в раздел 2.2.) може да се обособят следните разновидности на лексикалната 
норма: образцова лексикална норма (която съответства на езиковата тради-
ция, на семантичните правила и на езиковите тенденции в областта на лексика-
та) и употребима лексикална норма (която отразява реалната речева практика 
в различните разновидности на общоупотребимия език); реална лексикална 
норма (която отразява и регулира функционирането на лексикалните единици 
в отделните езикови формации) и кодифицирана лексикална норма (която за-
сяга функционирането на лексикалните елементи в книжовния език). 

2.4. Кодификация на лексикалната норма

Кодифицирането на лексикалната норма се извършва чрез общите тъл-
ковни речници. За българския език първият и единствен засега тълковен 
речник с деклариран нормативен характер е академичният „Речник на съ-
временния български книжовен език“ в три тома (1954–1959) (вж. Чороле-
ева 2009: 11, 2013: 66–67). Някои тълковни речници, описващи съвкупната 
лексика на съответния национален език в нейното стилистично и функцио-
нално разнообразие, имат частично нормативен характер, като съвместяват 
нормативната функция с дескриптивната. Такъв е случаят с многотомния ака-
демичен тълковен „Речник на българския език“, в който – според следваната 
концепция (Генадиева и др. 1966, РБЕ 2001: 9–11) – получава лексикографска 
регистрация не само книжовната лексика, но и (поне до известна степен) реч-
никовият състав на някои субстандартни формации (жаргон, просторечие), а 
отчасти и на диалектите (чрез представената в публикуваното народно твор-
чество лексика)4. Във връзка с това в „Речник на българския език“ не само се 
фиксира кодифицираната лексикална норма, но се отразяват и някои аспекти 
на реалната лексикална норма. От друга страна, присъствието на единици 
извън съвременната лексикална норма в този речник се обуславя и от обсто-
ятелството, че той има широк хронологичен обхват (отразява развитието на 
речниковия състав на езика от първата четвърт на ХIХ в. насам) и в него се ре-
гистрират и такива лексикални явления като остарели и остаряващи (загубили 
актуалност, излизащи от употреба) думи. 

4 По-подробно за съвместяването на нормативната (прескриптивната) и описател-
ната функция, заложено в концепцията на „Речник на българския език“, вж. Пантелеева 
2001; Крумова-Цветкова 2014.
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Кодифицирането на лексикалната норма е свързано с редица затруднения, 
от една страна, поради това, че в теоретично отношение същността на явлени-
ето все още не е напълно изяснена, а от друга страна, поради добре известното 
обстоятелство, че лексикалната система е най-податливото на промени и най-
проницаемото за външни влияния езиково равнище. Освен това лексикалната 
система (за разлика например от морфологичната или синтактичната) трудно се 
поддава на унификация и формализация, поради което в нея „формирането на 
нормите протича по крайно сложен и криволичещ път“ (Горбачевич 1989: 33)5. 

3. ЛЕКСИКАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ И ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА

Лексикалната норма, както и другите типове езикова норма, има конкрет-
но-исторически характер – формира се и съществува в определен етап от раз-
витието на езика. Тя (както изобщо езиковата норма) не е застинало явление, а 
се отличава с „еластична стабилност“ (Бутлер 1985: 21, цит. по Марковски 2006: 
37) и подлежи на промяна, на еволюция въпреки възпиращата роля на коди-
фикацията.

Лексикалната система е най-бързо променящото се езиково равнище, кое-
то е зависимо в най-голяма степен от екстралингвистични фактори. Промените 
в различни сфери на обществото, в обществените нагласи, вкусове и оценки 
неминуемо водят до изменения в лексикалния състав на езика и във функцио-
нирането на лексикалните единици. Във връзка с това по своята природа лекси-
калната норма се отличава с най-голяма динамичност в сравнение с нормите, 
свързани с останалите езикови равнища. 

Всяка лексикална иновация сама по себе си е нарушение на лексикалната 
норма. Появата на нова, неузуална дума променя установеното положение в 
речевата практика и може да доведе до провал в комуникацията (поради това, 
че нерядко при навлизането на новата дума нейното семантично съдържание 
е непознато за по-широки кръгове от езиковата общност). „Еластичната стабил-
ност“ на нормата обаче позволява тя да претърпи промяна и да приеме тези от 
лексикалните иновации, които с времето са се узуализирали в достатъчна сте-
пен и са показали комуникативна пригодност. В своето развитие новата дума 
може да премине през няколко условно отделяни етапа (стадия): пораждане, 
активизация, узуализация, лексикализация, интеграция (вж. по-подробно Бла-
гоева 2013 и цитираната там литература), като етапът лексикализация се свеж-
да именно до приемането на иновацията от лексикалната норма. Факторите, 
които обуславят закрепването и утвърждаването на неологизмите като част от 
лексикалната система, са много и са от различно естество6, като най-важно мяс-

5 На проблемите при кодифицирането на лексикалната норма, свързани с това, че 
„лексикалните явления много рядко имат повтарящ се сериен характер, напротив – най-
често те представляват изолирани и единични факти“, обръща внимание и Р. Станчева 
(Станчева 1992: 93).

6 Тези фактори са коментирани от Е. Сенко, Л. Плотникова, Е. Карпиловска, С. Кол-
ковска и други автори (вж. по-подробно Благоева, Колковска 2013 и цитираната там ли-
тература).
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то сред тях заемат функционалната целесъобразност и комуникативната реле-
вантност. Ако новата дума е необходима за комуникацията, ако назовава ак-
туално за съответната езикова общност явление, за което съответният език не 
разполага с друго название, или пък преназовава познато явление, като внася 
допълнителни стилистични или конотативни нюанси, то нейната употреба е оп-
равдана. Такива неологизми имат потенциал да станат пълноправен елемент 
на лексикалната система дори ако (в случаите, когато става дума за словообра-
зувателни неологизми) не са в съответствие със словообразувателната норма, 
т.е. произведени са по непродуктивен (или пък по несъществуващ в езиковата 
система) словообразувателен модел. Това се отнася например за новообразу-
ванията с компонент е- (като е-подпис, е-администрация и под.), които показ-
ват значителен потенциал да оформят нов словообразувателен модел в бъл-
гарския език, макар че първоначалният подтик за тяхната поява и употреба на 
българска почва е чуждоезиково влияние и че те не съответстват на установе-
ната в езика словообразувателна норма (Колковска 2010).

Лексикалната норма при новата лексика се отличава с подчертано дина-
мичен характер. Това е следствие от нехомогенността и неустойчивостта на не-
ологичната лексика, при която често се наблюдават колебания и промени във 
формален, семантичен или функционален план. 

Неологичната лексика включва разнородни по характер лексикални еле-
менти: неузуални, намиращи се в процес на узуализация и вече узуализирани. 
Между тези три типа елементи невинаги може да се прокара рязка граница, 
разликите между тях са по-скоро градуални и отразяват различните стадии на 
развитие, на които се намират отделните нови думи. По-голямата част от но-
вата лексика е с ненормативен характер, но същевременно се откриват и нео-
логизми, които в кратък период след появата си не само са утвърдили своята 
употреба и са били приети от нормата, но дори са кодифицирани в общите тъл-
ковни речници. Като примери може да се посочат такива сравнително скоро 
навлезли в българския език думи като банкомат, джиесем, еврокомисар, ан-
тимафиот, видеопират, евродепутат, екоактивист, приватизатор, рабо-
тохолик, които присъстват не само в неологичните речници, но вече и в общи-
те тълковни речници, в частност в съответни томове на „Речник на българския 
език“. Що се отнася до неологизмите, които все още не са утвърдени в узуса, 
може да се смята, че лексикалната норма при тях е в процес на установяване.

4. АСПЕКТИ НА ЛЕКСИКАЛНА НОРМАТИВНОСТ,
ОТРАЗЕНИ В РЕЧНИК НА НОВИТЕ ДУМИ

Тълковните речници на неологизмите за разлика от общите тълковни реч-
ници по правило нямат кодифицираща функция. Те са предназначени да от-
разяват и систематизират в лексикографска форма иновационните явления в 
конкретен хронологичен отрязък и във връзка с това имат дескриптивна насо-
ченост. Все пак може да се каже, че определени аспекти на лексикалната нор-
мативност са застъпени и в тях. 

Според приетата от авторите на РНДБЕ 2010 концепция в него се отразяват 
два типа нова лексика: а) вече утвърдени, узуализирани нови думи и б) активи-
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зирани в речевата практика и намиращи се в процес на узуализация нови лек-
сикални единици. Първият тип единици в по-голямата си част са станали част 
от съвременната лексикална норма. Единиците от втория тип на сегашния етап 
стоят все още извън нормата, но упражняват натиск върху нея и при определе-
ни условия биха могли да бъдат нормативно приети. Във връзка с това може 
да се каже, че РНДБЕ 2010 регистрира динамичното състояние на лексикалната 
норма по отношение на лексикалните иновации, като в някои случаи той има 
прогнозна функция за евентуални промени в тази норма. 

Може да се разграничат няколко аспекта на лексикална нормативност в 
неологичните речници, като вниманието ни тук ще бъде насочено към два от 
тях: отразяване на лексикалната норма (схващана във връзка с вътрешната ор-
ганизация на езика като съвкупност от лексикални единици и техни особено-
сти) и нормативна дейност, свързана с преценка на функционалната целесъоб-
разност на лексикалните иновации.

4.1. Отразяване на лексикалната норма 

Като се има предвид обемът от явления, които обхваща лексикалната 
норма, може се смята, че този аспект на лексикална нормативност в тълков-
ните неологични речници е свързан с описание на значенията, стилистични-
те и функционалните особености на лексикалните иновации, с разкриване на 
особеностите в тяхната съчетаемост, с определяне на представителния вариант 
при вариране в назоваването на дадено понятие. Тези страни на нормативната 
практика в тълковните речници са коментирани от Т. Бояджиев, според когото 
сред лингвистичните проблеми, които трябва да решава съвременната лекси-
кография в областта на лексикалната нормативност, са отделянето на долната и 
горната граница на някои етапи в езиковия развой, изборът на репрезентатив-
ни функционално-стилистични, жанрови варианти и дублети (Бояджиев 2009).

Посочените елементи на лексикалната норма са намерили отражение при 
представянето на неологичната лексика в РНДБЕ 2010.

4.1.1. Отразяване на функционалната принадлежност
и стилистичните особености на лексикалните иновации

В РНДБЕ 2010 последователно се характеризира принадлежността на нео-
логизмите към определена функционална сфера (включително и терминоло-
гична), а също и стилистичните и конотативните им особености. Този аспект на 
нормативна практика в речниците, както е известно, се извършва чрез метаези-
кови средства – квалификатори (или лексикографски бележки).

В българската лексикографска практика обикновено се използват функ-
ционално-стилистични квалификатори за: функционална принадлежност към 
определена сфера или разновидност на езика (като книжно, разговорно, жар-
гонно, диалектно, поетично), включително и за принадлежност към опреде-
лена терминологична сфера; за изразяване на отношение на говорещия (като 
иронично, неодобрително, шеговито); за стилистична сниженост (простона-
родно, грубо, вулгарно) (Генадиева и др. 1966; Бояджиев 2009). 

Може да се посочат многобройни примери за отразени в РНДБЕ 2010 функ-
ционално-стилистични особености на новата лексика. Отбелязва се например 
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разговорният характер на нови лексеми като гард (‘охранител’), гербаджия, 
кабеларка, силиконка и на нови значения, например възникналите при гас-
трольор (‘криминално проявено лице’), закопчавам (‘арестувам’), зарибявам. 
Като книжни са характеризирани неологизмите гетоизация, глобализатор, 
глобофоб, гурман, консенсус, лобирам, лобист. Посочена е принадлежността 
на лексикалните иновации колгърла, куул, куфея, мека китка към жаргона. 
Последователно се отбелязва отнесеността на новите термини към съответна 
специална сфера, например компромат и импийчмънт са характеризирани 
като принадлежащи към политическата лексика, клъстер – към икономическа-
та, овърдрафт – към банковата, кавър версия – към музикалната, рафтинг – 
към спортната. С бележка компютърно се квалифицират както многобройните 
нови терминологични лексеми от компютърната област, така и нови значения 
от тази област (например клиент в значение ‘вид компютърна програма’). От-
белязан е и сленговият характер на редица лексеми, свързани с компютърните 
и информационните технологии. Като принадлежащи към компютърния сленг 
са квалифицирани (чрез бележките компютърно и жаргонно) неолексемите 
админ (‘системен администратор’), бъгвам се, геймка, стрелялка (‘вид компю-
търна игра’), троянец (‘вирусът троянски кон’), хард (‘харддиск’), новите значе-
ния на дъно (‘дънна платка’), цъкам (‘кликвам’). 

В РНДБЕ 2010 е използвана и бележката публицистично, въведена с оглед 
на това да се характеризират многобройните лексикални иновации, възникна-
ли и употребявани предимно в езика на медиите. С тази бележка е отбелязано 
функционирането главно в публицистичния стил на редица нови лексеми, се-
меми и фразеологични единици, например на фразеологизмите нулева толе-
рантност, обръч от фирми и на новите значения, развити при отлюспвам 
(член на партия), тиражирам (информация), развод (между политически лица, 
партии и под.).

В РНДБЕ 2010 много последователно се отбелязват и стилистичната и ко-
нотативната маркираност на лексикалните иновации, свързани най-често с из-
разено от тях иронично или неодобрително отношение. Например неологиз-
мите реститут, реститутка, магистрална фея, сапунка са квалифицирани 
с бележка иронично. Като неодобрителни са посочени неолексеми като мутри-
зация, силовак, чалгаджийница, ченгеджийница, ченгеджийски, ченгесарски и 
новите значения на олигарх (‘представител на едрия бизнес’), братовчед (‘чо-
век с позиции или връзки с определени политически кръгове’) и др. 

Поради динамичния характер на лексикалната норма при неологичната 
лексика и нейната неустановеност в редица случаи е възможно отразяването 
Ј в РНДБЕ 2010 да има само прогнозен характер и да подлежи на корекции в 
бъдеще. Такъв е случаят с неологизмите, при които се наблюдава бърза промя-
на във функционално-стилистичен план. Някои лексикални иновации напри-
мер първоначално са характерни само за разговорния език или за жаргона, но 
много бързо разширяват сферата на функционирането си. Като пример може 
да послужи лексемата записвачка, която възниква като лексикална единица от 
компютърния сленг, но претърпява функционално-стилистична неутрализация 
и се придвижва към пласта на общоупотребимата лексика (Кирова 2010). Пора-
ди това характеризирането на тази лексема като принадлежаща на компютър-
ната област следва да се преразгледа.
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4.1.2. Определяне на представителния вариант
при вариране в назоваването на дадено понятие 

В редица случаи първоначалното означаване на ново понятие в езика се 
извършва чрез вариантни названия (графични, фонетични, граматични, ак-
центни, словообразувателни), които се конкурират помежду си. Вариране на 
номинации се наблюдава най-често при назоваването на ново понятие с чуж-
да лексема. Елемент от нормативната практика в РНДБЕ 2010 е препоръчване-
то на един от съществуващите варианти като представителен. Този аспект на 
лексикална нормативност  се основава върху определени критерии. Първият 
критерий взема предвид тенденциите в употребата на отделните варианти в 
речевата практика и честотата на техните срещания. Вторият критерий отчи-
та степента, в която отделните варианти съответстват на езиковата норма (на 
различните Ј равнища), и това дали формата им е съобразена с правилата за 
транскрипция на заемките в българския език7.

Въпреки съществуването в писмената практика на графични варианти на 
някои неологизми, изписани на латиница, тези варианти (по същество варва-
ризми) се смятат за недопустими, ненормативни и не се отразяват в РНДБЕ 
2010. Например заети в българския език думи (произхождащи от абревиатури 
в езика източник) като вип, диджей, сиви и др. се представят само с вариантите 
им на кирилица, въпреки използването в писмената практика и на нелексика-
лизирани графични варианти на латиница (VIP, DJ, CV). 

При нови заемки, които първоначално имат различни варианти на изпис-
ване, се препоръчва съответният графичен вариант. Като препоръчителни са 
посочени например вариантите откутюр, имейл вместо нетипичните (заради 
присъствието на дефис) от-кутюр, и-мейл. 

Най-често при заетите неологизми се наблюдава вариантност на фонетич-
но равнище, като в тези случаи в РНДБЕ 2010 се посочва като представителен 
единият от вариантите, а останалите се отбелязват в справочния отдел на реч-
никовата статия като други форми на заглавната дума. Например като пред-
ставителни се препоръчват вариантите бранд (вместо бренд), браузър (вместо 
браузер), джендър (вместо джендер), провайдър (вместо провайдер), фолдър 
(вместо фолдер), риалити (вместо реалити), сканирам (вместо скенирам), 
тийнейджър (вместо тинейджър). Основанията за избора на репрезентатив-
ния вариант са свързани, както се каза, с  фреквентността на отделните вари-
анти, а също и с това дали съответните варианти са съобразени с правилата за 
транскрибиране на заемки в българския език. Например поради правилото да 
не се отбелязва дължината на гласните в имена от чужди езици като представи-
телен се сочи вариантът блутут (вместо блутуут, от англ. Bluetooth). 

В случаите на словообразувателна вариантност се използва честотният 
критерий, въз основа на който като представителни се посочват например ва-
риантните названия рейтингувам (вместо рейтинговам) и блогване (вместо 
блогуване). Същият критерий се прилага и при преценка на словообразувател-

7 Както е известно, в съвременния български език предаването на звуковия състав на 
заемките се извършва главно чрез транскрибиране. Правилата за транскрипция на заети 
думи са описани в ОПР 2012: 30 и следв.

13 За словото – нови търсения и подходи
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ни варианти, които представляват образувани на българска почва отглаголни 
съществителни имена със суфикси -ция и -не. Обикновено в повечето такива 
случаи не може да се даде пълно предимство на единия вариант и да се игно-
рира вторият. Различието в употребата на двата варианта обаче се отразява, 
като се тълкува вариантът с по-голяма честота, към който се препраща вторият 
вариант. Дава се например предимство на деинституционализация (в сравне-
ние с деинституционализиране), на декомунизация (в сравнение с декомуни-
зиране), на делокализация (на икономическа дейност) в сравнение с делокали-
зиране и под. 

С разглеждания аспект на нормативна дейност РНДБЕ 2010 съдейства за 
установяване или стабилизиране на лексикалната норма (по-специално на 
образцовата норма) по отношение на съответните лексикални иновации, като 
същевременно се поставя основата за тяхната кодификация. Неслучайно зна-
чителна част от посочените в РНДБЕ 2010 представителни фонетични варианти 
на вече узуализирани лексикални иновации впоследствие са кодифицирани от 
Официалния правописен речник на българския език (ОПР 2012) като единстве-
ните нормативни. 

4.1.3. Отбелязване на неологизми, претърпели деактуализация

Чрез специално графично средство (знака ♠) в РНДБЕ 2010 се маркират  
нео лексеми, които след известен период на активна употреба в българския 
език постепенно отпадат най-вече поради отмиране или деактуализиране на 
породилите ги явления. Посочена е например деактуализацията на неоло-
гизмите бебебеец, бухалкаджия, вазовка (вид банкнота), мултигрупаджия, 
бунт на мравките, кинжализъм.

Някои от тези лексикални единици са били само временно част от реална-
та лексикална норма, но са отпаднали от нея.

4.2. Нормативна дейност, свързана с преценка на лексикалните
иновации от гледна точка на тяхната функционална целесъобразност

В РНДБЕ 2010 този аспект на нормативна дейност се реализира по отноше-
ние на новите лексеми с чужд произход. Той е основан на прилагането на кри-
терия за функционалност, използван например от полския учен Б. Валчак при 
преценка на заемките. Според схващането на Б. Валчак заемки, чието навлиза-
не е обусловено от езикова мода и снобизъм и които влизат на вече заето мяс-
то в речниковия състав, нямат функционална обосновка и това би трябвало да 
доведе до тяхната дисквалификация. Същевременно заимствания, чието въз-
приемане е продиктувано от номинативните и експресивните потребности на 
езика и които обогатяват речниковия състав, заслужават положителна прецен-
ка и съгласие за приемане (Валчак 1995: 124, цит. по Пантелеева 2001: 38–39). 

Преценката на даден неологизъм като функционално нецелесъобразен 
има препоръчителен, а не задължителен  характер. Тя означава, че този неоло-
гизъм се смята за ненормативен от лексикографа. По-конкретно, като се след-
ва разграничението на А. Марковски на образцова и употребима норма, тази 
квалификация се отнася до преценката му като нежелателен по отношение на 
образцовата норма. Съответният неологизъм обаче би могъл да се утвърди в 
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речевата практика, да стане част от реалната лексикална норма и в този случай 
преценката му като нежелателен би могла да се преосмисли в бъдеще.

Функционалната целесъобразност на новите заемки в РНДБЕ 2010 се оп-
ределя в зависимост от техните семантични и функционално-стилистични осо-
бености, от комуникативните потребности на носителите на езика в даден мо-
мент и с оглед на наличните в езика лексикални ресурси. Ако дадена нова за-
емка удовлетворява определена номинативна или стилистична необходимост 
и е единствено название на съответно понятие, тя се квалифицира като функ-
ционална обоснована. Като функционално целесъобразни се приемат и нови 
заемки, които имат синоними, от които обаче се различават по функционална 
принадлежност или експресивна натовареност. Въз основа на тези критерии 
като функционално обосновани се преценяват редица включени в РНДБЕ 2010 
чужди лексеми, отнасящи се към специалните сфери на комуникация или към 
общоупотребимия език. 

Като функционално необосновани обикновено се преценяват нови заемки, 
които дублират друго название със същото значение и с идентични функцио-
нално-стилистични характеристики, създадено на домашна почва (с домашни 
или чужди, но отдавна утвърдени в езика съставки), или заемки, на които съот-
ветства ново значение, развито при домашна лексема. В тези случаи приоритет 
обикновено се дава на домашната номинация. Заетият неологизъм в такива 
случаи обикновено се преценява като функционално нецелесъобразен, полу-
чава непрепоръчителна оценка (от гледна точна на образцовата норма) и се 
придружава от квалификатора нежелателно. 

Например терминът атачмънт е преценен като функционално нецелесъ-
образен и съответно нежелателен поради наличието на синонимни словосъче-
тания прикачен файл и прикрепен файл. С бележка нежелателно са квалифи-
цирани и неологизмите провайдър (спрямо интернет доставчик), дивелъпър 
(спрямо разработчик), файъруол (спрямо защитна стена), бийчволей (спря-
мо плажен волейбол), лоукост (спрямо нискобюджетен и нискотарифен), 
фастфуд (спрямо бързо хранене).

Като функционално необоснован е преценен и терминът фолдър, синоним 
на който е новото значение на съществителното име папка. С бележка нежела-
телно са квалифицирани и неологизмът даунлоудвам със синомими – новите 
значения на глаголите свалям и смъквам (от интернет), юзър (със синоним 
– новото калкирано значение на потребител). В последния пример се дава 
приоритет на калкираното значение пред материалната заемка.

В разгледаните случаи се наблюдава конкуренция между заети и домашни 
образувания при назоваване на нови понятия. Други нови заемки означават 
понятия, за които отдавна съществуват названия в българския език. Поява-
та на тези заемки обикновено е продиктувана от езикова мода и стремеж за 
престижност, която в някои среди се свързва с употребата на англицизми. Ако 
такива нови заемки не се различават от домашните синоними по семантични 
нюанси, експресивна натовареност или функционална принадлежност, те също 
се преценяват като функционално необосновани. Например като нежелателни 
са квалифицирани съществителните имена тишърт и тишъртка със синоним 
тениска; дискаунт – със синоним отстъпка, гайд – със синоним справочник 
(за културни събития, развлечения), лайв (за телевизионно предаване и под.) 
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със синоним на живо, откутюр – със синоним висша мода. Като неотговарящи 
на критерия за функционалност се оценяват и нови калкирани значения, които 
означават денотати, за които отдавна съществуват названия в българския език. 
Например  прилагателното име бюджетен (‘за стока, продукт и под. – който се 
продава или се извършва на ниска, достъпна цена’) е квалифицирано като не-
желателно поради наличието на прилагателни евтин и икономичен със същото 
значение.

При наличие на нови заемки с едно и също значение и еднакви функ-
ционално-стилистични характеристики при тяхната преценка (освен крите-
рия за функционалност) се взема предвид и допълнителен критерий, свър-
зан със степента на съответствие със словообразувателните особености на 
българския език. Паралелна поява на две заемки се наблюдава например 
при неолексеми със завършек -инг8 и съответстващи им адаптирани отгла-
голни съществителни със суфикс -не. В този случай като нежелателна се по-
сочва заемката със завършек -инг, която не е адаптирана словообразувател-
но. Като нежелателни се оценяват например блогинг (в сравнение с блог-
ване и блогуване), гейминг (в сравнение с геймене), листинг (в сравнение 
с листване), миксинг (в сравнение с миксиране), скиминг (в сравнение със 
скимиране), чекинг (в сравнение с чекиране). Непрепоръчителна оценка се 
дава и на неолексемата сърфинг, чиято семантика се дублира от новото зна-
чение на субстантива сърфиране (в интернет). Неолексемата банкинг също 
се преценява като нежелателна поради наличието на паралелно образува-
ние банкиране (възникнало чрез словообразувателна адаптация на англий-
ската лексема banking или формирано на българска почва от съществително-
то име банка). 

Показателни за динамичния характер на лексикалната норма при нео-
логичната лексика са наблюдаваните при някои нови заемки изменения в 
техните значения или функционално-стилистична маркираност, в резултат на 
което те се разграничават от своите синоними – домашни думи. Например 
при неологизма шопинг (квалифициран в РНДБЕ 2010 като нежелателна за-
емка) се наблюдава постепенна семантична диференциация по отношение 
на домашния синоним пазаруване поради развитието на семантичен нюанс 
към значението му, отнасящ се до вида на купуваните стоки (свързани с об-
лекло, обикновено модно, и под., но не например с хранителни продукти). 
Успоредно с тази промяна протича и функционално-стилистична диференци-
ация на неологизма шопинг във връзка с употребата му предимно в разговор-
ния език. 

Ако дадена нова заемка, квалифицирана като нежелателна от гледна точка 
на сегашното състояние на българския език, се закрепи в узуса с диференцира-
ната си семантика и/или стилистична маркираност по отношение на домашен 
синоним, оценката Ј като функционално нецелесъобразна подлежи на преос-
мисляне в бъдеще. 

8 Въпросът за заемките със завършек -инг и за статута на този завършек в съвре-
менния български език е разглеждан от В. Бонджолова (Бонджолова 2007), Хр. Стаменов 
(Стаменов 2012), Н. Костова (Костова 2012) и др.
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Трябва да се подчертае, че при разглеждания аспект на лексикална нор-
мативност в РНДБЕ 2010 се търси баланс между обективната необходимост от 
появата на нови заемки в българския език и съхраняването на националната 
специфика на езика в лексикален план. Необходимостта от такава нормативна 
дейност в областта на лексикографията е посочена от Т. Бояджиев, според кого-
то към важните проблеми, които трябва да решава лексикографската практика 
в областта на лексикалната нормативност, се отнася и представянето на новите 
заети думи, като във връзка с това се подчертава особената важност на усили-
ята за запазване на националната езикова идентичност (Бояджиев 2009). Чрез 
разглеждания аспект на лексикална нормативност, свързан с преценка на функ-
ционалността на лексикалните иновации, лексикографите изразяват своята по-
зиция по отношение на експанзията на нови заемки, особено на англицизми 
и англоамериканизми, в съвременния български език. Тази експанзия пораж-
да опасения, изказвани както от специалисти, така и от по-широки кръгове на 
българското общество. Същевременно трябва да се подчертае, че РНДБЕ 2010 
няма пуристични цели и при оценката на функционалността на включените в 
него нови заемки се взема предвид и ролята на съвременните езикови тен-
денции, водеща от които е тенденцията към интернационализация (особено в 
сферата на терминологията).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Възникването на значителен брой лексикални иновации в българския език 
през последните 25 години води до дестабилизация  на лексикалната норма и 
до оказване на силен натиск върху нея с оглед на разширяването Ј с нови узу-
ално закрепени лексикални единици. Силно активизираните процеси на нео-
логизация (особено по отношение на заетата лексика) предизвикват внимани-
ето и загрижеността както на специалистите, така и на по-широки кръгове от 
българското общество най-вече във връзка със запазване на националноспеци-
фичния характер на българския език. Масовото навлизане днес на множество 
нови лексикални единици от чужд произход изисква формирането на съответ-
на езикова политика в областта на лексиката. Може да се смята, че заложените 
в РНДБЕ 2010 аспекти на лексикална нормативност са стъпка към формирането 
на такава политика. Извършената в него нормативна дейност прави възможно 
упражняването на  известно, макар и ограничено и частично, влияние върху 
формирането на образцовата лексикална норма при новата лексика. 
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Диана Благоева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

СЛАВЯНСКАТА НЕОГРАФИЯ – МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ

1. УВОД

Неографията (теорията и практиката за създаване на речници на неоло-
гизмите) е сравнително ново направление в славянската лексикография. Не-
говите основи са положени в средата на 60-те години на миналия век, кога-
то под ръководството на Н. З. Котелова в лексикографския отдел на Института 
за руски език в Ленинград се пристъпва към осъществяването на задачата за 
изработване на различни типове лексикографски издания, които да регистри-
рат лексикалните и фразеологичните иновации за определен период (година, 
десетилетие, няколко десетилетия) и (според първоначалната идея) да служат 
като основа за допълване на общите тълковни речници на руския език (Коте-
лова 1978). Впоследствие към наблюдение на промените в лексиката и лекси-
кографско описание на лексикалните нововъведения се насочват и лингвисти-
те от други славянски страни. В Полша в края на 80-те години на миналия век 
започва публикуването на цикъл справочници с речникови материали Nowe 
słownictwo polskie. Materiały z prasy, което продължава и до днес, като първата 
свезка включва нова лексика, регистрирана в полските периодични издания 
през 1972–1981 г. (Текел 1988–1999). Приблизително по същото време се по-
ставят основите и на българската неография с разработването на два речника 
с автор Л. Йорданова, публикувани през 1993 г., които отразяват лексикални 
иновации в българския език от 70-те и 80-те години на ХХ в. (Йорданова 1993а, 
1993б). 

Особено динамично (макар и с различни темпове за отделните славянски 
страни) е развитието на славянската неография от края на миналия век насам. 
Това е отговор на възникналата необходимост от систематизиране и речниково 
описание на експлозивно протичащите иновации в лексиката и фразеологията 
на славянските езици на границата между двата века. За повечето славянски 
езици (руски, украински, беларуски, чешки, полски, български, сръбски) вече 
са издадени тълковни неологични речници. Показателен е стремежът на лекси-
кографите за пълно и системно описание на лексикалните иновации, за тяхното 
оперативно проследяване и регистриране чрез създаването на поредици или 
серии от речници и справочници, покриващи последователни хронологични 
отрязъци. Значително се обогатява и жанровото разнообразие на неографските 
издания (Благоева 2014). Освен тълковни речници на новите думи се съставят и 
двуезични неологични речници (славянско-славянски или с изходен славянски 
език: руско-чешки, чешко-руски, беларуско-руски, полско-немски, руско-нем-
ски), обратни речници на новите словообразувателни неологизми (за руски), 
речници на авторски неологизми (за руски, украински), преводни речници на 
авторски неологизми (полско-руски), тълковно-словообразувателни речници 
на оказионализмите (за украински) и др.
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От друга страна, стремителното развитие на компютърните и езиковите 
технологии днес налага осъвременяване и оптимизиране на неографската (и 
изобщо лексикографската) работа чрез въвеждането на нови ресурси, методи 
и подходи (Благоева, Колковска 2011; Дмитриев 2013; Буцева 2013). Славян-
ските неолози и неографи се насочват към по-модерни форми за събиране, 
обработка и представяне на неологичния материал, каквито са например линг-
вистичните бази от данни. В Института за чешки език е създадена неологична 
електронна база Neomat1 с ексцерпирани откъси от текстове от различни из-
точници, която е основа както за лексикографска работа, така и за теоретични 
наблюдения върху чешката неология (Голаньова 2011). Предлагат се проекти за 
създаване на база от данни за словообразувателните неологизми в украински 
(Кислюк 2013), за изграждане на лингвистична база от данни за новата заета 
лексика в редица славянски езици (руски, чешки, хърватски) (Буцева, Карева 
2011), за онлайн база от данни за руската неология от средата на миналия век 
насам (Буцева 2013).

Нараства също така интересът към онлайн речниците, които са удобна и 
достъпна форма за лексикографско представяне на новата лексика. Колектив 
от Варшавския университет разработва проекта Najnowsze słownictwo polskie, 
в рамките на който се създава онлайн речник на думи и фразеологизми, на-
влезли в полския език след 2000 г.2 Достъпна е (съкратена) онлайн версия3 на 
най-представителния до този момент тълковен неологичен речник на българ-
ския език Речник на новите думи в българския език (от края на ХХ и първото 
десетилетие на ХХI в.) (РНДБЕ 2010) като част от лексикографските ресурси 
Инфолекс, разработени от колектив от Секцията за българска лексикология и 
лексикография към Института за български език (Благоева, Колковска 2014). 
Оперативна информация за най-новите попълнения в българската лексика пре-
доставя и онлайн речникът Неолекс4, дело на същия колектив.

Натрупаният вече немалък опит в лексикографското описание на новата 
лексика в славянските езици е добра основа за обобщаване и осмисляне на 
специфичните теоретични, технологични и други проблеми, свързани с отдел-
ните неографски жанрове, както и с прилагането на различни (традиционни и 
съвременни) форми за обработка и представяне на неологичния материал.

Тук ще насочим вниманието към тълковната неография, като се спрем вър-
ху някои актуални и все още нерешени проблеми в това направление на съвре-
менната славянската лексикография. За пълнота на изложението ще направим 
кратка съпоставка с минали състояния (въз основа на постановките на някои 
руски учени със значителен принос в теорията и практиката на неографията). 

Приемаме следната подялба на развитието на славянската неография: 
1. Начален период (от 60-те до 80-те години на ХХ в.);
2. Втори период (последното десетилетие на ХХ в.);
3. Съвременен период (от началото на ХХI в. до наши дни).

1 http://neologismy.cz/
2 http://nowewyrazy.uw.edu.pl/
3 http://infolex.ibl.bas.bg/PhrasThes/searchNeologPage.seam
4 http://ibl.bas.bg/neolex/bg/
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Предложената периодизация е условна, но е съобразена, от една страна, 
с хронологията на динамиката в лексикалния състав в славянските езици от 
средата на миналия век насам. 1989 г. обикновено се приема за разделителна 
линия, бележеща началото на нов етап в развитието на лексиката в повечето 
славянски езици, а от началото на ХХI в. се отбелязва ново подчертано акти-
визиране на неологизационните процеси в отделните славянски езици. Това 
мотивира обособяването на втория и третия период в предлаганата подялба. 
От друга страна, периодизацията отчита и степента на развитие на езиковите 
технологии и ресурси с възможно приложение в лексикографията5, от които до 
голяма степен се определя технологичното равнище на неографската практика.

2. ПРОБЛЕМИ НА СЛАВЯНСКАТА НЕОГРАФИЯ

2.1. Начален период в развитието на славянската неография

В свои трудове, както и в предисловия към поредица неографски издания 
(Котелова, Сорокин 1971; Котелова 1978, 1984а: 7–8, и др.), доайените на ру-
ската академична неография Н. З. Котелова и Ю. С. Сорокин очертават реди-
ца проблеми (както от теоретично, така и от практическо естество), с които се 
сблъскват неографите в разглеждания период. В обобщен вид тези проблеми 
може да се представят по следния начин:

1. Не са разработени в задоволителна степен теоретичните основи за оп-
ределяне обекта на неологичния тълковен речник. В научната литература от-
съства приемливо за лексикографията определение на понятието неологизъм.

2. Не са достатъчно проучени процесите на образуване на нови думи и 
развиване на нови значения, както и причините и условията за появата и утвър-
ждаването в езика на лексикални и семантични неологизми.

3. Отсъства надеждна класификация на неологизмите.
4. Единствен метод за набиране на неологичен материал е ръчна-

та ексцерпция, която е изключителна трудоемка. Във връзка с това броят на 
ексцерпираните източници е ограничен, наблюдението обхваща само част от 
времевия отрязък, който се изследва6, а това е предпоставка за фрагментар-
ност и случайност на извадката. 

5. Отсъстват материали, които по надежден начин да отразяват различ-
ните състояния в развитието на речниковия състав и да послужат като база за 

5 Вж. по-подробно Ръндъл, Килгариф 2011. За съвременните езикови технологии и 
ресурси за българския език вж. Коева 2014.

6 Така например ексцерпцията за четвъртата свезка от серията Новое в русской 
лексике, предназначена да отрази неологизмите, оказионализмите и авторските обра-
зувания, срещащи се в периодичните издания от 1980 г., обхваща 10 печатни източника, 
като са проследявани ежедневно техните издания за 3 месеца от средата на годината 
и – с цел да се осигури ретроспектива и перспектива на наблюдението – за няколко дни 
от първия и последния месец на годината (Котелова 1984а: 9). Подборът на материал за 
първите три речника от серията, отразяваща лексикалните иновации в руски за 10-годи-
шен период (т.нар. словари-десятилетники), покрива три контролни години от средата на 
съответното десетилетие и по една допълнителна година съответно от началото и от края 
на десетилетието (Котелова 1984б).
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сравнение и за установяване на протекли лексикални иновации в отделни хро-
нологични срезове. „Презумпцията за новост“ (Котелова 1980: 8), т.е. устано-
вяването на неологичния статус на единиците, се основава единствено върху 
данните от речници и лексикални картотеки, а тези ресурси невинаги са доста-
тъчно пълни и изчерпателни.

6. Съществуващите материали не са напълно надеждни като основа за на-
блюдения върху функционирането на лексикалните единици, поради което е 
трудно за всички конкретни случаи да се намерят обективни критерии за раз-
граничаване на неологизмите от оказионалните употреби.

Може да се каже, че днес тези проблеми са преодолени в значителна 
степен. Неологията се оформя като самостоятелен (и вече достатъчно добре 
разработен) дял в славянската лексикология. При това, както отбелязва С. И. 
Алаторцева, теорията за неологизмите е поставена на научни основи именно 
„в резултат от формирането на емпирична база, създадена от серия речници на 
новите думи“ (Алаторцева 1998: 6). Въпреки че все още има редица дискусион-
ни въпроси, свързани с някои основни понятия (неологизъм, оказионализъм, 
потенциална дума и пр.), вече съществува достатъчно солидна теоретична база 
за теоретично и лексикографско описание на лексикалните иновации. Предста-
вени са различни теории за неологизмите (конкретно-историческа, психолинг-
вистична, стилистична, лексикографска, денотативна, структурна и др.) (Попова 
и др. 2005). Създадени са изчерпателни класификации на неологизмите (Ала-
торцева 1998: 8; Попова и др. 2005). Процесите на пораждане на новите думи 
и значения, на стабилизирането и интегрирането им в езиковата система са 
обстойно проучени за повечето славянски езици. В съвременното славянско 
езикознание неологизмите се изследват многостранно: в системно-структурен, 
словообразувателен, семантичен, функционално-комуникативен, социолинг-
вистичен, прагмалингвистичен, лингвокултурологичен и пр. аспект7. 

От друга страна, има напредък в технологията на неографската дейност, 
свързана с идентифицирането и извличането на неологизмите. Развитието на 
компютърните технологии и на корпусната лингвистика предоставя на неогра-
фите достъп до големи по обем масиви от текстове, отразяващи както съвре-
менното, така и по-ранни състояния на езика (Благоева, Колковска 2011). Така 
се осигурява достатъчно надеждна основа за сравняване на речниковия състав 
в различни хронологични срезове, а също така за наблюдения върху контекс-
туалното поведение и употребата на неологизмите в отделни стилистични и 
жанрови сфери. Използването на честотни списъци за срещанията на лексикал-
ните единици в корпусите осигурява по-обективни критерии за разграничаване 
на неологизмите от оказионалните образувания. Преодолени са ограничени-
ята за количеството на изследваните източници за ексцерпция8, което прави 

7 Вж. например за българския език Благоева, Колковска 2013, за чешки Мартинцова 
и др. 2005, за полски Сатола-Сташковяк 2015, за украински Клименко, Карпиловска, Кис-
люк 2008 и др. Огромна по обем научна литература по този въпрос е натрупана и за руски 
(Ридецка 2012).

8 За сравнение – докато за изготвянето на речника, отразяващ лексикалните инова-
ции в руския език през 70-те години (НСЗ 1984), са използвани 120 източника, то в този, 
включващ неологизмите от последното десетилетие на ХХ в., ексцерпираните източници 
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отразяването на лексикалните иновации в неологичните речници значително 
по-точно и изчерпателно.

Наред с това съвременните електронни ресурси позволяват доста по-точ-
на хронологизация на възникването, развитието и (евентуално) излизането от 
употреба на неологизмите. Показателно е, че досега в славянската неография 
хронологичният параметър обикновено напълно се пренебрегва (най-вече по-
ради липса на достатъчно сигурни източници за информация и породените от 
това опасения за грешки) (срв. Котелова 1978; Смулкова 2013: 5). Отчасти за 
времето на навлизане на думата може да се съди по датировката на илюст-
ративните примери, ако в съответния речник са застъпени илюстративният и 
библиографският параметър9. Хронологичният и честотният параметър са от 
особено значение, тъй като чрез тях жизненият цикъл на неологизмите може 
да бъде проследяван в движение, което е важно за езиковото прогнозиране, 
както и за теоретичните изследвания.

Макар че пълното автоматизиране на процесите за откриване, извлича-
не и лексикографска обработка на лексикалните иновации все още е трудно 
постижима цел, в технологично отношение днес работата на неографите е до 
голяма степен облекчена. 

2.2. Втори период в развитието на славянската неография

В дисертацията на С. И. Алаторцева за придобиване на степента доктор на 
филологическите науки (Алаторцева 1998: 238) актуалните проблеми на теори-
ята на неографията през последното десетилетие на ХХ в. са формулирани по 
следния начин: 

1. Създаване на надеждна класификация и типология на речниците на нео-
логизмите.

2. Обобщаване на опита от работата по създаване на речници на различ-
ните типове иновации в лексикалния състав.

3. Определяне на методите за подбор и организация на информацията в 
конкретния речник (методика на работата на неографа).

4. Създаване на компютърни речници на неологизмите, неологични бази 
от данни и др.

Част от тези проблеми също вече са решени, по други е постигнат известен 
напредък, а трети продължават да чакат своето решение. Представени са опи-
ти за типологизация и класификация на неологичните речници10. Съществуват 
обобщения и теоретични наблюдения върху принципите и методите за подбор 
на лексикален материал и за съставяне и редактиране на неологични речни-

са близо 500, като за уточняване на информацията за неологизмите са използвани Нацио-
налният корпус на руския език и информационният интернет архив „Интегрум“, обхва-
щащ пълнотекстови електронни версии на руски периодични издания от 1985 г. насам и 
съдържащ над 250 милиона електронни документа (Ефремов 2014: 16). Както отбелязва 
Т. Н. Буцева, това позволява „по-добре да се отсее материалът по временния параметър 
и да се представят неологизмите от това десетилетие по-системно, по-изчерпателно и по-
детайлно“ (Буцева 2012: 242).

9 За такъв род практика, приложена в НСЗ 2009-2014, вж. Буцева 2012: 259.
10 Вж. Алаторцева 1998; Благоева 2014.
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ци на славянските езици11. Работи се върху създаването на неологични бази от 
данни (вж. по-горе), както и за автоматизиране на някои аспекти от дейността 
по съставяне на речници на неологизмите. Така например за целите на съвре-
менната руска академична неография е разработено софтуерното средство 
„neoLex“, което представлява „интерактивна база данни и едновременно с това 
система за търсене на информация, предназначена за автоматизирано въвеж-
дане, съхранение, търсене, статистическо отчитане, както и за структуриране 
и редактиране на текстови материали, съдържащи лексикалните иновации на 
съвременния руски език“ (Карева, Кочнев 2006: 68).

2.3. Съвременен период в развитието на славянската неография

Част от проблемите и задачите, стоящи за решаване пред съвременната 
славянска неография, бихме могли да обобщим по следния начин:

2.3.1. Задълбочаване на теоретичния аспект в дейността за съставяне на 
неологични речници на славянските езици (създаване на цялостна теория на 
неографията). Това може да бъде постигнато въз основа на обобщаване на прак-
тическия опит на неографите и на съвременните постижения на неологията. 

2.3.2. Създаване на концепция за нов тип неологичен речник в електронна 
форма. Електронният речник на неологизмите има множество предимства пред 
традиционните печатни речници. На първо място, преодоляват се ограничения-
та, които традиционната книжна форма налага по отношение на редица речни-
кови параметри като словник, обем на речника, илюстративен материал и др. 

При съвременните методи и ресурси за извличане на неологизми количест-
вото неологичен материал, подлежащ на лексикографска обработка, нараства 
значително. Това личи например от словника на последния публикуван засега 
руски речник от серията Новые слова и значения, който отразява лексикалните 
иновации в руския език през последното десетилетие на ХХ в. (НСЗ 2009–2014). 
За разлика от трите предходни издания от същата серия, които са еднотомни, 
това издание е в три тома, а броят на заглавните думи в него е неколкократно 
по-голям – около 10 00012. Увеличеният обем на анализирания неологичен ма-
териал се дължи, разбира се, преди всичко на засилените неологизационни 
процеси през последното десетилетие на ХХ в. Но от значение са също така 
осъвременените и усъвършенствани методи за набиране на неологизми, както 
и многократно разширената база за ексцерпция (Буцева 2012). Пренасищането 
с лексикален материал обаче поражда и немалко проблеми: затруднява се и се 
забавя лексикографската обработка13, а недостатъчно експедитивната понякога 
издателска дейност е допълнително усложнение (Ефремов 2014; Буцева 2012).

11 За българската неографска практика вж. Благоева 2011; за руската Буцева 2012; за 
украинската Туровска 2010, Тищенко 2011 и др.

12 За сравнение – речниците, отразяващи неологизмите в руския език от 60-те, 70-те 
и 80-те години на ХХ в., включват съответно около 3500, 5500 и 6000 заглавни единици 
(Ефремов 2014: 16).

13 В този смисъл напълно основателно е заключението на В. А. Ефремов, че „използ-
ването на електронни и интернет бази от данни едновременно облекчава и усложнява 
работата на неографите, създавайки практически безкрайно поле за изследване“ (Ефре-
мов 2014: 16).
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Съществено преимущество на електронния речник е възможността за свое-
временно допълване и актуализиране. Новата дума може да бъде лексикограф-
ски обработена още от момента на нейното регистриране в писмен текст. Може 
да се включва (и да се обновява и коригира при необходимост) информация за 
честотата на употребата на съответния неологизъм в текстове от различни го-
дини (например във вид на графика). Нелинейният начин за организиране на 
съдържанието в речника улеснява достъпа до него: възможно е информацията 
да се сортира по критерии, определени от потребителя, да се извеждат само ре-
левантни за целите на потребителя модули (при модулна организация на съдър-
жанието). Включването на звукови, аудиовизуални и други елементи обогатява 
информацията в речника и разширява начините за нейното представяне.

С разработването на нов тип електронни неологични речници ще се отго-
вори на изискванията и потребностите на съвременните ползватели на лекси-
кографски ресурси. Както посочва Т. Н. Буцева: „Академичната лексикография в 
условията на информационен бум и нови технологични възможности трябва да 
еволюира и да търси пътища за своето по-нататъшно развитие. Благодарение 
на компютърните технологии тя получи шанс да направи своите издания от ста-
тични – динамични, многофункционални и по-изчерпателни“ (Буцева 2013: 97).

2.3.3. Модернизиране на неографската практика на технологично равни-
ще чрез въвеждане на ресурси и методи, съответстващи на актуалното със-
тояние на компютърната лингвистика и езиковите технологии

2.3.3.1. Методи и технологии за (полу)автоматично откриване и извлича-
не лексикални неологизми 

В научната литература са описани два основни типа такива методи и тех-
нологии. Едните се основават на проста евристика и включват прилагането на 
списъци или корпуси с изключения и различни филтри, въз основа на които от 
масива с анализираните текстове се извличат списъци с неразпознати думи и 
форми – кандидати за неологизми (Ръндъл, Килгариф 2011; Фалк и др. 2014). 
Списъците с изключения съдържат познати думи или форми, които автоматич-
но се елиминират при обработката на текстовете, а филтрите може да включват 
различни допълнителни процедури, чрез които се отстраняват нерелевантни 
случаи. Такива процедури са разпознаване на възможни правописни и печатни 
грешки, на случайно слети съседни думи, на биграми или триграми от букви, 
които не са възможни за съответния език, и пр. Задължителен етап след първо-
началната автоматична обработка е списъците с кандидати за неологизми да 
преминат през ръчна обработка от експерт, който да извърши окончателното 
пресяване на извлечения материал, т.е. методът е полуавтоматичен.

Методи и технологии от описания тип може да се използват за открива-
не на неологизми както в електронни корпуси с текстове, така и в масиви от 
текстове в интернет (например онлайн архив на вестници и други периодични 
издания)14. За редица езици се прилага непрекъснато наблюдение на съдържа-
нието на периодични издания в интернет и ежедневно автоматично извличане 
на срещащи се в тези издания нови думи15. Заслужава да се спомене проектът 

14 Срв. за румънски Барбу 2011, за френски Фалк и др. 2014, за португалски Янсен 
2005 и др.

15 Срв. например за немски платформата wortwarte.de.
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NEOROM, обхващащ романските езици, при който от 2004 г. насам се прила-
га именно такава методика за идентифициране и извличане на неологизми. 
В рамките на този проект се създават онлайн бази от данни за неологизмите 
в румънски, испански, каталонски и др. (Барбу 2011 и др.). От изключителна 
важност е подобна система за мониторинг на текстови масиви в интернет с цел 
оперативно извличане на неологизми да бъде проектирана и изградена и за 
славянските езици. На този етап иновативна система за търсене в неструктури-
рани текстови масиви и създаване на онлайн база от данни за руската неология 
се предлага в проекта Neologia.Ru, разработван в Руската академия на науките 
(Дмитриев 2013).

При втория тип технологии за откриване и екстракция на лексикални нео-
логизми се прилагат статистически методи. Така например методиката, пред-
ложена от М. Т. Кабре и Р. Назар за испански, предвижда да се изследва чес-
тотата на употреба на думите в диахронен корпус и да се проследява експо-
ненциалната крива на фреквентността на дадена дума, която е регистрирана в 
корпуса от определен момент нататък. Когато тази крива премине определена 
стойност, се приема, че думата е неологизъм, т.е. преминала е от етапа Non-
Word (оказионализъм) в етап New-Word (неологизъм) (Кабре, Назар 2011).

2.3.3.2. Методи и технологии за (полу)автоматично откриване на семан-
тични неологизми

За разлика от лексикалните неологизми неосемантизмите трудно се 
поддават на автоматично идентифициране и извличане поради „скритата 
природа“ на лексикалното значение (Кук и др. 2013: 49). Работите върху 
задачата за автоматично откриване на промени в семантичната структура 
на думите са в начален стадий и все още няма постигнати съществени ре-
зултати. Обобщено казано, най-често предлаганите методи за откриване 
на неосемантизми се основават върху диагностичната сила на контекста и 
предвиждат анализ на контекстуална информация, моделиране на съчетае-
мостта на думите и клъстериране на прототипичните синтагматични модели 
на тяхната употреба (Ханкс 2004). Чрез наблюдения върху контекстуалното 
поведение на думите в различни хронологични срезове се установяват про-
мени, които биха могли да са показател за протичащи или протекли изме-
нения в семантиката на изследваните думи (Кук, Хърст 2011; Лау и др. 2012; 
Кук и др. 2013).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За своето вече над половинвековно развитие неографията се оформя като 
перспективно и динамично развиващо се направление в славянската лексико-
графия. В съвременния етап в това направление се отбелязват непрекъснато 
жанрово обогатяване, активна хибридизация на лексикографските жанрове и 
разширяващо се приложение на модерни ресурси и технологии. Успоредно със 
задачата за своевременно и изчерпателно речниково описание на лексикал-
ните иновации, наблюдавани в отделните славянски езици, предстои да бъдат 
решени редица теоретични и технологични проблеми в контекста на най-нови-
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те постижения на лингвистичната наука и на стремително развиващите се ком-
пютърни и информационни технологии. Освен това натрупаният значителен 
практически опит при съставяне на различни типове неологични речници за 
отделните славянски езици следва да получи по-последователно и задълбоче-
но теоретично осмисляне, с което да се поставят основите на цялостна съвре-
менна теория на неографията.
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ТЕРМИНОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ

Всепризнато от терминолозите е, че установяването на характеристиките 
на речниковото описание, наричани параметри на терминографията, е основна 
и много важна задача за речниковата практика, поради което на този въпрос са 
посветени множество трудове.

Под терминографски параметър в най-общ смисъл се разбира характерна 
черта, особеност на речниковото описание на термините и терминологични-
те единици. Терминографският параметър като понятие и респективно мета-
термин възниква по подобие или в тясна връзка с понятието лексикографски 
параметър, поради което ще насоча към дефиницията, която му дава Ю. Н. Ка-
раулов: „Начин за лексикографска интерпретация на един или друг структурен 
елемент или функционално явление на езика и неговото лингвистично съответ-
ствие“ (Караулов 1981, цит. по Гриньов-Гриневич 2009: 19), който в следващото 
изложение ще конкретизирам. 

Като се основавам на схващанията и класификаците на редица учени, не 
всички от които ги наричат параметри (Ре-Дебов 1971; Згуста 1971; Дюбоа 1971; 
Ре 1971; Сергеев 1973; Перерва 1976; Городецки 1983; Шайкевич 1983; Донски 
1986; Донски 1988; Герд 1981; Капулер 1988; Лейчик 1999), и особено на класи-
фикацията на В. С. Гриньов-Гриневич (Гриньов-Гриневич 2009), както и на своя 
опит, тук ще предложа своя обща класификация, в която параметрите се делят 
на три основни групи:

– параметри на макроструктурата;
– параметри на микроструктурата;
– параметри едновременно и на макроструктурата, и на микроструктурата. 
А за всеки параметър ще определя неговите аспекти или съставящите го 

признаци, респ. подпараметрите. Например съставящите признаци на параме-
търа обем са ‘голям обем’, ‘среден обем’, ‘малък обем’ (разбира се, възможна 
е и по-подробна аспектизация, като се добавят и ‘много голям обем’ и ‘много 
малък обем’).

Така установените параметри на терминологичните/специалните речници 
са 26. Те са следните:

– обем (параметър на макроструктурата);
– брой на езиците (параметър на макроструктурата);
– начин на подреждане на материала (параметър на макроструктурата);
– композиция (параметър на макроструктурата);
– метаезик на речниковото описание (параметър на макроструктурата);
– насоченост към определен кръг ползватели (параметър на макрострук-

турата);
–  тематичен обхват (параметър на макроструктурата);
– речниковата единица – терминът заглавка според обекта на описанието 

(параметър на макроструктурата);
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– лексикално-граматична характеристика на речниковата единица – за-
главка (параметър на макроструктурата);

– функция (параметър на макроструктурата);
– формалноезиков параметър (параметър на микроструктурата);
– етимологични данни (параметър на микроструктурата);
– информация за съчетаемостта (параметър на микроструктурата);
– прагматичен параметър (параметър на микроструктурата);
– илюстративен параметър (параметър на микроструктурата);
– регистрационен параметър (параметър на микроструктурата);
– интерпретационен параметър (параметър и на макро-, и на микрострук-

турата);
– понятийно-семантичен системен параметър (параметър и на макро-, и 

на микроструктурата);
– лексикалносемантичен системен параметър (параметър и на макро-, и 

на микроструктурата);
– област на термина – речникова заглавка (параметър и на макро-, и на 

микроструктурата);
– времев параметър (параметър и на макро-, и на микроструктурата);
– метадиалектен параметър (параметър и на макро-, и на микрострукту-

рата);
– идиолектен параметър (параметър и на макро-, и на микроструктурата);
– ареален параметър (параметър и на макро-, и на микроструктурата);
– категориален параметър (параметър и на макро-, и на микроструктурата);
– сведения за източниците (параметър и на макро-, и на микроструктурата).
Така изведените терминографски параметри тук ще бъдат характеризира-

ни още по два признака. Единият се отнася за тяхната роля или за тяхното място 
в конституирането на речника, т.е. дали са задължителни или не за съставянето 
на речника. Другият – за вътрешния състав на всеки от параметрите, т.е. дали 
има само един или няколко аспекта, което означава речниците да се характе-
ризират според един или друг от тези аспекти.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАРАМЕТРИТЕ СПОРЕД ТЯХНАТА РОЛЯ
В КОНСТИТУИРАНЕТО НА ТЕРМИНОЛОГИЧНИТЕ РЕЧНИЦИ

Тук ще насоча вниманието към възможността за делението на параметрите 
според бинарния признак общи/задължителни (т.е. конституиращи) и незадъл-
жителни/факултативни (т.е. неконституиращи). Трябва обаче да отбележа, че това 
не значи, че факултативните параметри не са съществени. Например, ако даден 
речник може да се характеризира според илюстративния параметър, който е фа-
култативен в общото деление, това не значи, че той може да отсъства в него.

1. Общи/задължителни (т.е. конституиращи) параметри

Общи са тези параметри, без наличието на които не може да има какъвто 
и да било терминологичен речник. Те присъстват във всеки речник.

Както става ясно, от изброените по-горе параметри не всички играят ед-
наква роля в състава и структурата на терминологичния речник. Тези от тях, 
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които нарекох общи, са тези, които определят съществуването на всеки речник. 
Те са следните 13 (10 + 3):

1) ‘обем’;
2) ‘брой на езиците’;
3) ‘начин на подреждане на речниковите статии’;
4) ‘композиция’;
5) ‘метаезик’;
6) ‘насоченост към определен кръг потребители’; 
7) ‘тематичен обхват’;
8) ‘речниковата единица – терминът заглавка според обекта на описанието’;
9) ‘лексикално-граматичен параметър’;
10) ‘функция’.
Следващите 3, които отделям, са:
11) ‘формалноезиков параметър’;
12) ‘интерпретационен параметър’;
13) ‘област на термина речникова заглавка’.
Разглеждам ги отделно поради някои техни особености, на които ще се 

спра.
Формалноезиковият параметър включва няколко аспекта, два от които в 

случая представляват интерес. Това са ‘написание’ и ‘произношение’. Повече 
от ясно е, че признакът ‘написание’, било то чрез естествен или изкуствен (чрез 
символи) език, е общ, задължителен за всички речници. Не може да същест-
вува нито речникова статия, без да е написано нейното заглавие, нито речник, 
без да са написани неговите речникови единици. Същевременно трябва да 
отбележа, че в случая не става въпрос за правопис, т.е. дали с оглед на кни-
жовноезиковите норми е написана формата на термина. Аспектът ‘произноше-
ние’ обаче не е задължителен. Неговото отбелязване или неотбелязване няма 
отношение към съществуването на речника. (Разбира се,  тук не се обсъжда 
въпросът за случая, когато терминологичният речник е правоговорен, което се 
отнася към друг параметър.) Поради тази причина включването на формално-
езиковия параметър в общите конституиращи параметри е в известна степен 
условно, освен ако аспектът му ‘произношение’ не се изведе в самостоятелен 
параметър, което обаче не смятам за подходящо.

Интерпретационният параметър с всички свои аспекти се отнася за всички 
терминологични речници. Но възможно е речникът да представлява само един 
списък от термини, подредени по определен ред, без да се дава каквато и да 
била интерпретация. Поне на мене такъв терминологичен речник не ми е из-
вестен, освен ако не се вземат под внимание индексите на термини в добавка 
към някакъв труд от неречников тип.

Параметърът ‘област на термина речникова заглавка’ също би могъл да пре-
дизвика въпроси. Ясно е, че при дву- или многоотраслов речник е задължително 
да се отбелязва неговата предметна област освен в заглавието, така и в отдел-
ните речникови статии. Също така, когато е тесноотраслов и в него са включени 
и термини от други области, които се употребяват в дадения отрасъл. Но когато 
речникът се състои от термини, функциониращи само в една област, то тя не се 
отбелязва в речниковите статии, тъй като е означена в заглавието на речника, 
което обаче не е указание, че в речника няма и термини от други области.
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Тези три параметъра биха могли да бъдат отделени в самостоятелна група 
и възможно е така да бъде по-точно. Но поне засега смятам, че това отделяне 
ще бъде изкуствено, особено що се отнася до интерпретационния параметър 
и до параметъра ‘област на термина речникова заглавка’. При първия възниква 
въпросът: ако няма каквато и да било интерпретация (в смисъл никакви данни 
за термините), то защо се създава такъв речник? И да се отговори, че индекси-
те не са речници, а друг тип терминологични сбирки. При втория – речници, 
в които се включват само създадените в дадената област термини, без да се 
допускат и функциониращи в нея термини от други области, едва ли е целесъ-
образно да се съставят, ако не са някакво теоретично изследване, а не реални 
речници за реално потребление.

Поради посочените причини и трите параметъра оставям в групата на об-
щите параметри, без да претендирам за окончателно решение.

Всички тези 13 параметъра са съставните части на всеки речник. Например 
не може да има речник, който няма ‘обект’ или ‘композиция’, или ‘тематична 
област’, или ‘език, на който е написан – метаезик на речниковото описание’, и т.н.

Към тях може да се добавят един, два или повече от останалите параметри 
(също 13). Може обаче и да не се добавят, при което речникът няма да загуби 
същността си на речник. Затова ги нарекох факултативни параметри.

2. Факултативни параметри

1) ‘етимологични данни’;
2) ‘информация за съчетаемостта’;
3) прагматичен параметър;
4) илюстративен параметър;
5) регистрационен параметър;
6) времев параметър;
7) понятийно-семантичен системен параметър;
8) лексикалносемантичен системен параметър;
9) метадиалектен параметър;
10) идиолектен параметър; 
11) ареален параметър;
12) категориален параметър;
13) ‘сведения за източниците’.
Тъй като тази класификация на параметрите се прави във връзка с опреде-

ляне на видовете терминологични речници, въпрос, който представлява инте-
рес, е дали тези параметри са съвместими или несъвместими помежду си.

Параметрите ‘етимологични данни’, ‘информация за съчетаемостта’, праг-
матичен параметър, илюстративен параметър, регистрационен параметър, 
времев параметър, понятийно-семантичен системен параметър, лексикално-
семантичен системен параметър, ареален параметър, категориален параметър 
и ‘сведения за източниците’ са съвместими помежду си.

Несъвместими помежду си са метадиалектният параметър и идиолектни-
ят параметър, тъй като не е възможно даден речник да бъде едновременно 
речник и на определена научна школа, и речник на терминологията на един 
отделен учен, т.е. реализира се или единият, или другият параметър – двата 
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параметъра са в отношение на дизюнкция (или… или). Същевременно всеки 
от тях поотделно е съвместим (отношение на конюнкция – и… и) с останалите 
незадължителни параметри. Съвместимостта им с общите параметри не под-
лежи на обсъждане, тъй като тя се приема за даденост.

Друго деление на параметрите е на прости и сложни.

3. Прости (едноаспектни) параметри

Прости са тези параметри, които представляват само един признак, т.е. 
имат само един аспект. Такива са следните:

– понятийно-семантичен системен параметър;
– лексикалносемантичен системен параметър;
– ареален параметър;
– метадиалектен параметър;
– идиолектен параметър;
– ‘информация за съчетаемостта’;
– ‘етимологични данни’;
– ‘композиция’;
– регистрационен параметър;
– ‘сведения за източниците’.
Това не значи, че в самия параметър не може да има вътрешно разслое-

ние, както е например при понятийно-семантичния параметър, който се проя-
вява в редица разновидности: генерична системност (отношението род – вид, 
вид1 – вид2 – вид3…), партитивна системност (цяло – част, част1 – част2 – част3…), 
асоциативни отношения (вършител – действие, действие – резултат, действие 
– обект и т.н.); също при лексикалносемантичния параметър – синонимия, ан-
тонимия.

4. Сложни (многоаспекти) параметри

Сложни са тези параметри, които представляват съвкупност от два и пове-
че, обикновено едноредни признака, т.е. те съдържат повече от един аспект, 
поради което можем да ги наречем и многоаспектни. Такива са следните:

– ‘обем’ с аспекти ‘малък (кратък)’, ‘среден’, ‘голям’, а също така при по-
детайлно разслоение – ‘много малък’ и ‘много голям’;

– ‘брой на езиците’ с аспекти ‘едноезичен’, ‘двуезичен’ и ‘многоезичен’;
– интерпретационен параметър с аспекти ‘дефиниция’, ‘описание на съ-

държанието’, ‘допълнителни сведения’, ‘препратка’;
– ‘функция’ с аспекти ‘инвентаризираща’ и ‘регламентираща’, както и съв-

местяване на двата аспекта;
– лексикално-граматичен параметър с аспекти съществително име, прила-

гателно име, глагол, морфема (представка и наставка);
– ‘тематичен обхват’ с аспекти тесноотраслов/отраслов и многоотраслов 

(тук трябва да обърна внимание на факта, че в тесноотрасловия/отрасловия 
речник и респективно в съответния параметър, въпреки че се включват терми-
ни само от една област, не следва да се пренебрегват термините, които са от 
други области, но функционират и в дадената област – това обаче не значи, че 
аспектът е многоотрасловост);
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– ‘насоченост към определен кръг ползватели’ с аспекти ‘насоченост към 
обучаващите се (учебен речник)’, ‘насоченост към специалисти’, ‘насоченост 
към широк кръг ползватели’

– ‘речниковата единица – терминът заглавка според обекта на описание-
то’ с аспекти термини, терминоелементи, терминологична лексика, също така 
всички заедно;

– ‘област на термина речникова заглавка’ с аспекти конкретните предмет-
ни области;

– ‘метаезик на описанието’ с аспекти естествен език и символен език;
– формалноезиков параметър с аспекти ‘написание’, ‘произношение’, ‘де-

ление на срички’, ‘формални дублети (правописни дублети, акцентни дублети, 
граматически дублети, словообразувателни дублети)’;

– прагматичен параметър с аспекти ‘особености на употреба’ и ‘степен на 
употребителност (рядък, разпространен, оказионален)’;

– категориален параметър с аспекти логико-семантична категория (срв. 
термини за предмети, за процеси, за свойства и т.н.); семантично поле (срв. 
семантичното поле на термина бетон – Алексиев 2011: 113–114); класифи-
кационна група (срв. род – вид, цяло – част, актантна група); лексикалносеман-
тична група (срв. по части на речта); словообразувателно гнездо;

– времев параметър с аспекти ‘съвременен’, ‘нов’, ‘остарял’;
– илюстративен параметър с аспекти ‘текстов’ и ‘графичен’;
– ‘начин на подреждане’ с аспекти азбучен ред и по друг признак.
Сложните (многоаспектните) параметри от своя страна могат да се разде-

лят на групи в зависимост от това дали аспектите са съвместими, или са несъв-
местими помежду си в реализацията на параметъра.

4.1. Сложни параметри с несъвместимост 
на аспектите при реализацията им в речника

– ‘обем’ – обемът е или малък, или среден, или голям;
– ‘брой на езиците’ – или един, или повече (два, три и т.н. езика);
– ‘тематичен обхват’ – или една, или повече от една предметна област;
– ‘метаезик на описанието’ – или естествен, или символен език;
– ‘прагматичен параметър’ – употребата може да бъде или рядка, или раз-

пространена, или оказионална.

4.2. Сложни параметри със съвместимост
на аспектите при реализацията им в речника 

Характерно за тях е, че всеки от аспектите може да се реализира и самос-
тоятелно, и едновременно с останалите, т.е. в един речник – всички аспекти, в 
друг – само един аспект, в трети – два аспекта и т.н.

Такива са следните параметри:
– ‘функция’, например в един речник може да се реализира само инвен-

таризиращата функция, в друг – само регламентиращата, в трети – и двете 
функции;

– интерпретационен параметър, например в един речник – само дефини-
ция, в друг – само описание, в трети – и дефиниция, и описание, и допълнител-
ни данни;
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– ‘речниковата единица – терминът заглавка според обекта на описание-
то’, например речник само на термините или само на терминоелементите, или 
на терминологичната лексика, или на всички тях заедно;

– лексикално-граматичен параметър, например може да има речник само 
на съществителни имена или само на прилагателни (като терминоелементи), 
или само на терминологичната лексика, или на всички заедно;

– формално-езиков параметър – съществително и/или прилагателно (като 
терминоелемент) и/или глагол (като дума от терминологичната лексика);

– илюстративен параметър – графичен, образен и/или текстов;
– времев параметър – нови и/или съвременни и/или остарели;
– ‘насоченост към определен кръг ползватели’ – специалисти и/или по-ши-

рок кръг ползватели;
– ‘начин на подреждане’ – азбучен ред и/или друг начин;
– категориален параметър – ‘предмет’ и/или ‘процес’ и/или ‘свойство’ и т.н.;
– ‘област на термина речникова заглавка’.
И така, видовете терминологични речници в зависимост от терминограф-

ските параметри могат да се изчислят логически чрез:
– добавяне към задължителните параметри на всеки един от незадължи-

телните параметри;
– добавяне към задължителните параметри на цялата съвкупност от съв-

местими параметри;
– добавяне към задължителните параметри на цялата съвкупност от съв-

местими параметри плюс друг от несъвместимите помежду си параметри.
Това изчисление може да продължи по-нататък чрез добавяне към общи-

те параметри на всяка от комбинациите между незадължителните параметри 
плюс единия, а след това плюс другия от несъвместимите помежду си параме-
три. Тук ще посоча само няколко примера:

общите (задължителните) параметри + всички незадължителни компонен-
ти + метадиалектния параметър;

общите (задължителните) параметри + всички незадължителни компонен-
ти + идиолектния параметър;

общите (задължителните) параметри + всички незадължителни компонен-
ти + понятийно-семантичния параметър;

общите (задължителните) параметри + всички незадължителни компонен-
ти + времевия параметър.

Тук няма да се спирам на теоретичното решение на въпроса за класифи-
кацията на терминологичните речници. Такива са известни (срв. напр. Лейчик 
1999; Гриньов-Гриневич 2009: 155–191). Но от техния преглед може да се на-
правят следните изводи:

– Всички автори на класификации смятат, че градят своите класификации 
по най-съществените признаци, но тези най-съществени признаци се оказват 
различни при различните автори, което навежда на мисълта за случайност (срв. 
и Гриньов-Гриневич 2009: 184).

– Предпочита се параметричният подход.
– Налице са както строго йерархични, така и фасетни (многоаспектни) кла-

сификации.
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– Търси се и влиянието между отделните параметри при определянето на 
вида на речника.

– Изводът, който прави С. В. Гриньов-Гриневич, е, че „в основата на класи-
фикацията на речниците преди всичко трябва да бъдат поставени техните най-
важни отличителни особености“ (Гриньов-Гриневич 2009: 185).

– Разлика между типология и класификация не се прави.
Ясно е, че всеки автор на речник ще определи предварително кои пара-

метри представляват интерес с оглед на неговите цели, който със съставянето 
на речника ще се реализират. Но както вече видяхме, само задължителните 
параметри са 13, от което следва, че най-малкият брой параметри, които се 
реализира, е 13. Като се прибавят и останалите комбинации, броят им нараства 
неимоверно много. Тогава също е ясно, че никой автор няма да определи вида 
на речника си, или поне заглавието му, с всички тези параметри, който е реа-
лизирал. В този смисъл интерес и като научно любопитство, и като практиче-
ско решение представлява въпросът какви са предпочитанията на авторите на 
речници при определяне на заглавията, т.е. кои параметри поставят на преден 
план или смятат за най-съществени, поради което ги означават в заглавията. Но 
този въпрос ще бъде обект на друга публикация.
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ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОНЯТИЙНО-СЕМАНТИЧНАТА
СИСТЕМНОСТ В ТЕРМИНОЛОГИЯТА В МАКРОСТРУКТУРАТА

НА ТЕРМИНОЛОГИЧНА БАЗА ЗНАНИЯ

В началото на XXI в. значителното развитие на научните изследвания и 
широкото разпространение на компютърните технологии във всички области 
на живота обуславят нарастващата необходимост от снабдяване на различни 
професионални и социални групи със специализирана терминологична ин-
формация. Изискванията, които съвременното общество поставя пред тер-
минологията като основна и най-информативна част от езика на науката, са 
свързани, от една страна, с осигуряване на средствата за отразяване на зна-
нията (респ. специалните понятия в отделните предметни области) и за раз-
витие на теоретичните и приложните изследвания във всички научни сфери, 
а от друга страна, с осигуряването на надеждна и ефективна професионална 
комуникация.

За да бъдат изпълнени тези две основни изисквания към терминологията, 
е необходимо науката за термините, т.е. терминознанието, в качеството си на 
приложна интердисциплинарна наука да обхване всички аспекти на теорията и 
методологията, свързани със съзнателните дейности по организирането на тер-
минологичните системи. Секцията по терминология и терминография към Ин-
ститута за български език при БАН е единственото в страната специализирано 
научно звено, което системно изучава въпросите на българската терминология 
от лингвистично гледище. Тематиката, засегната в работата на тази секция, об-
хваща всички аспекти на терминознанието, като сред тях са проблеми както от 
историята на българската терминология и от теорията на общата и българската 
терминология, така и методики за практическата терминологична дейност, а 
също и речници, предназначени за използване от ученици, студенти, препо-
даватели, специалисти в отделните научни области, преводачи на специализи-
рана литература и др. Значително място сред постоянните планови проекти на 
Секцията заемат изследванията, насочени към непосредствено приложение в 
практиката и целящи да отговорят на нуждите на обществото от специализи-
рана литература, която да бъде надежден източник на справки за правилната 
форма и значението на термините. 

В това проучване предмет на внимание е една от дейностите с прак-
тическа насоченост, която понастоящем се извършва в рамките на проекта 
„Електронни терминологични бази данни“. В Секцията над двайсет години 
в книжна форма се попълват терминологични архиви, съдържащи термини, 
терминоелементи и терминологична лексика от областите биология, химия, 
география, езикознание, литературознание, философия, логика, психология, 
инженерни науки, математика, икономика, политика, политическа евроин-
теграция и др. Те намират приложение при необходимост от справки за фор-
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мата и значението на термините, при съставянето на специализирани речни-
ци и при проучването на различни теоретични и практически терминологични 
въпроси. Поради техния отдавна разраснал се обем и поради необходимост-
та да се реши проблемът за съхранението и използването им, а също така във 
връзка с нуждите на съвременното общество от осигуряване на ефективна 
комуникация във всички научни и професионални области в Секцията по тер-
минология към ИБЕ от няколко години насам се обмисля и планира тяхното 
електронизиране и предоставянето им за ползване в интернет. В настоящия 
момент основна задача в работата по тях е да се намерят оптималните начи-
ни за представяне на събрания терминологичен материал, като с цел да се 
избере подходящ вариант се проучват възможностите на различни видове 
електронни терминологични ресурси. 

В предишни проучвания (Петкова 2012, 2013а, 2013б) са разгледани 
особеностите на няколко вида електронни терминологични ресурси, изис-
кванията към тях и някои специфики при изграждането им. В разработки-
те повече внимание е отделено на корпусите от специализирани текстове, 
базите данни и базите знания, като са разгледани: техните общи характе-
ристики (използване на формализиран подход, начин на структуриране на 
информацията, обвързаност с използването на определено приложение или 
система за обработка и др.); цел, възможности за приложение и потенциал-
ни ползватели; модел (елементи и организация на данните); подход и ме-
тод на изграждане (включително етапи); получени резултати; възможности 
за допълване, модифициране и усъвършенстване. Разгледан е и въпросът 
за съдържанието на отделната терминологична единица, като е използва-
на концепцията за организиране на информацията под формата на отделни 
структурно-съдържателни части (модули), създадена от М. Попова (Попова 
2006). Избраният начин за представяне на термините спомага за постигането 
на системност в тяхното описание както в понятийно-семантичен, така и в 
лексикалносемантичен план. Използването на този модел улеснява правил-
ната ориентация при подбора на идентифициращите и диференциращите 
признаци на термините и осигурява такова обяснение на характеристиките 
на понятията и връзките между тях, което отразява както класификационната 
системност (или родово-видовите отношения и отношенията между видови 
термини, съподчинени на един общ родов термин), така и импликационна-
та системност (или отношенията между цяло и негови части и отношенията 
между участниците в предикатно-актантната сцена). Цялостна представа за 
явлението системност на терминологията, за вътрешната и външната систем-
ност, за понятийно-семантичната и лексикално-семантичната системност, за 
отразяването им в значението на термините и в структурата на определена 
съвкупност от термини в дадена научна или професионална област дава М. 
Попова (Попова 2012: 517–566).

Както в посочените изследвания, в това проучване най-голямо внимание 
ще бъде отделено на отразяването на системните отношения между терми-
ните. Една от най-съществените отличителни черти на терминологията в съ-
поставка с останалите подезици в рамките на книжовния език е нейната си-
стемност. Тъй като „за основно свойство на термина, квалифициращо го като 
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по-особена (специфична) езикова единица, се сочи системността (т.е. неговата 
принадлежност към понятийната система на дадена (…) област)“ (Попова 2012: 
517), е необходимо термините да се разглеждат „в състава на съвкупностите 
(терминологиите и терминосистемите), като се извеждат тяхната общност и 
особеностите на съдържателните и формалните връзки помежду им“ (Лейчик 
2009: 142, цит. по Попова 2012: 166). Тук се описват връзките на отделните тер-
мини на понятийно-семантично равнище, а именно техните класификационни 
отношения, които са „установени от субекта при търсенето на сходството и раз-
личието между обектите от действителността“ (Попова 2006: 109), и техните 
импликационни отношения, които представляват реално съществуващи връз-
ки между обектите от действителността. 

Целта на настоящото изследване е да се покаже начинът за представя-
не на термините, които трябва да бъдат включени в електронна терминоло-
гична база данни или база знания. Трябва да се отбележи, че за целите на 
терминологията най-подходящо е използването на базите знания. Те пред-
ставляват високо структурирани електронни хранилища на информация, в 
които характеристиките (признаците) на понятията и отношенията, в които 
те влизат помежду си, са експлицитно изразени (Мейер и др. 1997: 99). Под-
ходът при изграждането им е йерархичен, подборът на термините, устано-
вяването на техните характеристики и отношения с останалите понятия се 
опират върху резултатите от понятийния анализ на разглежданата научна 
или професионална област, който изисква нейното задълбочено проучване 
и усвояване. На по-късен етап от работата са необходими консултации със 
специалисти в тази област, чиято цел е да удостоверят правилността на по-
лучените данни. 

Характеристиките на понятията и начинът на структурирането им в зна-
чението на термина се отнасят към микроструктурата на отделната терминоло-
гична единица. Този аспект от изграждането на различни видове електронни 
терминологични ресурси е разгледан в някои от предишните ни изследвания. 
Тук обект на внимание е макроструктурата на терминологичната база знания, 
т.е. мястото и взаимното разположение на термините в понятийната йерархия 
на разглежданата научна област, което се определя от отношенията между 
тях. Крайният резултат от понятийния анализ на областта, който трябва да съ-
провожда всеки етап от изграждането на терминологичните бази знания, ще 
бъде илюстриран под формата на класификационна схема на част от подоблас-
тта екология на популациите.

Чрез проучване на учебници за средното и висшето образование, на реч-
ници, енциклопедии и специализирани източници и чрез цялостно и подробно 
усвояване на събраните данни се установи, че понятийният апарат на попула-
ционната екология се формира от няколко класификационни групи термини, 
които от своя страна по-нататък се разчленяват на различен брой подгрупи. 
Тези класификационни групи са представени на фиг. 1.



225

Популация

 ↓ ↓ ↓ ↓

характеристики видове процеси, влияещи фактори на средата,
на популацията популации върху динамиката влияещи върху 
  на популациите динамиката
   на популациите

Тук ще бъдат разгледани термините, свързани с отразяване на знанията 
за характеристиките на популациите; видовете популации; процесите, които 
оказват влияние върху състоянието и динамиката на популациите; факторите 
на околната среда, които оказват влияние върху динамиката на популациите.

1. В класификационната група характеристики на популацията се 
включват термините демографски характеристики на популацията със зна-
чение ‘характеристики на популацията, описващи различни показатели за със-
тоянието на цялата съвкупност от съставящите я индивиди’, динамика на попу-
лацията със значение ‘свойство на популацията, което се изразява в промени-
те в нейната численост, плътност, пространствено разпределение и демограф-
ска структура, отчетени в тяхната взаимна зависимост за определен период от 
време’ и структура на популацията със значение ‘свойство на популацията, 
състоящо се в начина, по който се разпределят индивидите в нея в зависимост 
от тяхната възраст, пол, участие във възпроизводството, поведение, място в 
йерархията на популацията, разположение в обитаваното пространство и др.’ 
Класификационната схема на термините, включени в подгрупата характерис-
тики на популацията, е представена на фиг. 2. 

Терминът демографски характеристики на популацията образува 
класификационна подгрупа с видови термини численост на популацията, 
плътност на популацията, раждаемост, смъртност, преживяемост, при-
раст, възпроизводимост. Някои от тях също образуват отделни подгрупи: 
напр. при термина раждаемост се разграничават понятията физиологична 
(абсолютна, максимална) раждаемост ‘броят на новородените индивиди, 
които могат да се появят в една популация за определено време при опти-
мални за вида условия на средата’ и екологична раждаемост ‘броят на ново-
родените индивиди, които реално се появяват в една популация за опреде-
лен период от време’; при термина смъртност се разграничават понятията 
абсолютна (физиологична) смъртност ‘точният брой загинали индивиди в 
популацията за определен период от време’, специфична смъртност ‘про-
центът от общата численост на дадена популация или от нейна част (напр. 
определена възрастова или полова група), съставен от загиналите за едини-
ца време индивиди’, минимална смъртност ‘броят на загиналите индивиди 
в една популация за определено време при оптимални за вида условия на 
средата’ и екологична смъртност ‘броят на реално загиналите индивиди в 
една популация за определен период от време’. По същия начин се построя-

15 За словото – нови търсения и подходи

Фиг. 1. Класификационни групи термини
 в рамките на популационната екология
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Фиг. 2. Класификационна схема на термините
от подгрупата характеристики на популацията

ват останалите части на класификационната схема, като се отчитат признаци-
те, чрез които термините пораждат системни отношения с други понятия от 
разглежданата подобласт.

2. Класификационната схема на подгрупата видове популации се разра-
ботва, като се намират семантичните признаци, представляващи основанията 
за деление на популациите на подвидове, а именно: 1) ‘размер’ и ‘местополо-
жение/обитавана територия’; 2) ‘посока на прираста’ (положителен, отрицате-
лен, устойчив); 3) ‘зависимост от миграционните процеси’; 4) ‘устойчивост във 
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времето’. (Тук присъства и един (пети по ред) подвид, който не представлява 
част от логическа опозиция по даден признак – терминът полупопулация със 
значение ‘популация на индивиди от един вид, които са на еднаква възраст 
и в даден момент от времето се намират в една и съща физиологична фаза от 
развитието си’. Той влиза в импликационни отношения напр. с термините дис-
кретни поколения и припокриващи се поколения от подгрупата възрастова 
структура на популацията и с термина семелпарни видове ‘видове, при кои-
то индивидите участват в един-единствен размножителен сезон през живота 
си и умират след създаването на потомството си’. От допълнителната инфор-
мация след дефиницията на семелпарни видове става ясно, че популациите на 
едногодишните семелпарни видове се характеризират с дискретни поколения 
– в тях не се наблюдава паралелно присъствие на представители на различните 
възрастови класове, а всички индивиди в един и същи момент принадлежат 
към един и същи възрастов клас). Класификационната схема на термините от 
подгрупата видове популации  е представена на фиг. 3.

3. Класификационната група процеси, влияещи върху динамиката на по-
пулацията, се формира от три подгрупи, образувани около термините: 1)  раз-
множаване ‘процес, при който организмите от един вид се възпроизвеждат, 
като създават нови индивиди’; 2) нарастване на популацията със значение 
‘промяна в числеността на популацията, чиято посока се определя от влиянието 
на условията на средата върху репродуктивния потенциал, преживяемостта и 
смъртността на индивидите и от ограничената до определена степен ресурсна 
осигуреност на обитаваната среда’; 3) процесите на преместване на попула-
циите или на части от тях, които в зависимост от своята продължителност са 
временни – миграция ‘процес на масово временно преселване на птици, риби 
и някои животни (индивиди, групи или цели популации) на различни разстоя-
ния от постоянните им местообитания’, и постоянни – колонизация ‘процес на 
заселване на групи индивиди от една популация върху нова територия на оби-
тание, в която има благоприятни условия и достатъчно ресурси за съществу-
ване и размножаване’. Класификационната схема на термините от подгрупата 
процеси, влияещи върху динамиката на популацията, е представена на фиг. 4.

Фиг. 3. Класификационна схема
на термините от подгрупата видове популации 
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От описанието на структурата на разглежданата подобласт става ясно, че 
някои термини влизат в класификационни отношения помежду си (напр. на 
фиг. 4. видовете  репродуктивно поведение, видовете екологична стратегия, 
нарастването на популацията, миграциите). Също така повечето от тях влизат 
в импликационни отношения с редица други понятия. Напр. нарастването 
на популациите е в пряка зависимост от репродуктивния потенциал (‘потом-
ството, което може да остави даден индивид в настоящия и в бъдещите стадии 
на своето развитие’) и от репродуктивния капацитет (‘максималната въз-
можна скорост на размножаване, характерна за индивидите от даден вид’), от 
биотичния потенциал (‘свойство на популацията, състоящо се в максимални-
те възможности за нейното нарастване, които могат да се осъществят при опти-
мални условия на средата’), от редица плътностно зависими и плътностно 

Фиг. 4. Класификационна схема на термините от подгрупата процеси,
влияещи върху динамиката на популацията

Фиг. 5. Класификационна схема на термините от подгрупата
фактори на околната среда, които оказват влияние върху динамиката

на популацията
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независими фактори и др. Екологичната стратегия, която отразява начина 
на размножаване на групи организми в определена среда, зависи от репродук-
тивния потенциал, скоростта на нарастване на популацията, скоростта и 
обхвата на разселване (миграции и колонизация), вътревидовата конкурен-
ция, адаптивността и преживяемостта. 

4. Класификационната група фактори на околната среда, които оказ-
ват влияние върху динамиката на популацията, се състои от термините 
капацитет на средата със значение ‘максималната численост и плътност на 
популацията, чиито ресурсни потребности дадено местообитание е в състоя-
ние да задоволи, без да претърпи значителни щети’, съпротивление на сре-
дата със значение ‘съвкупността от факторите на средата, които ограничават 
реализацията на максималните възможности за нарастване на популациите’ и 
фрагментация на средата със значение ‘характеристика на територията, зае-
мана от дадена метапопулация, състояща се в хетерогенност, разнородност на 
екологичните условия за живот в отделните части на територията, която може 
да е резултат от естественото разнообразие на ландшафта или да е причинена 
от разпокъсването на територията на по-малки участъци вследствие на антро-
погенната дейност’. Класификационната схема на термините от тази подгрупа 
е представена на фиг. 5.

Термините в тази група влизат в различни отношения с термини от други 
дялове на екологията (напр. понятието съпротивление на средата е част от 
популационната екология, но неговите компоненти спадат към факториална-
та екология), затова в други изследвания трябва да се покаже и как отделните 
под области се свързват помежду си.

Схемите на отделните групи термини илюстрират начина, по който по-
нятийно-семантичната системност в терминологията може да се представи в 
макроструктурата на терминологична база знания. Предимството на базите 
знания пред терминологичните бази данни се състои във възможността за 
прилагане на концептуален анализ, който е от най-съществено значение при 
всеки етап от работата върху терминологичните системи. Разработените по 
показания начин подобласти на различни научни клонове с експлицитно из-
разените отношения между съставящите ги термини и с указаното място на 
всеки от тях в йерархичната подредба на понятията могат да оказват неоце-
нима помощ както при проучване на ключовите понятия и при задълбоченото 
усвояване на всяка научна или професионална област и на нейната цялостна 
структура, така и при работата на специалистите по терминология и на екс-
пертите в отделните области на знанието.
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Кристияна Симеонова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЗА ЛЕКСИКОГРАФСКОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕРМИНИТЕ
В „ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

За термини и терминология днес се говори все повече и повече. Въпросите 
на терминологията постепенно започват да се превръщат в едни от най-актуал-
ните и особено важните за съвременното ни езикознание. Днес те представля-
ват интерес не само за езиковедите, но и за специалистите в различните научно-
технически области, както и за обществото като цяло. Практическата нужда от 
терминологични изследвания и издания,  която имат не само учените и специа-
листите, но и всички образовани граждани, говори за изключително нарасна-
лата съвременна роля на терминознанието като метадисциплина, формираща 
фундаменталните основи на научното мислене и обхващаща проблематиката 
на всички научни специалности и професии. Терминознанието идентифицира 
езиковите инструменти за научното усвояване на света и прави максимално ре-
зултатна всяка познавателна дейност, защото терминологичният апарат пред-
ставлява ключов елемент за всяка наука, за всяка професия. Функционирането 
и осъществяването на каквато и да било човешка дейност днес е невъзможно 
без ясен, точен и строго определен набор от термини, който е натоварен с две 
основни функции: отразяване на знанието в дадената област и осигуряване на 
научната и професионалната комуникация. 

Като инструменти на знанието термините се нуждаят от научно издържано 
и адекватно терминографско отразяване в различни терминологични речници. 
Възникнала като приложна дисциплина, терминографията днес е призвана не 
само практически да прилага постиженията на терминознанието, но и сама да 
решава редица теоретични въпроси и да предявява изисквания към научното 
осмисляне и интерпретиране на термините като лексикографски (и в частност 
като терминографски) единици. Терминографията събира, обработва, система-
тизира и представя резултатите от терминологичната практика, като регистри-
ра нови термини и значения, които изискват съответното тълкуване. Създава-
нето на различни видове терминологични речници е доста сложна и трудоем-
ка, но много важна задача пред терминолозите, защото този тип справочници 
са изключително необходими за всяка наука и човешка дейност. Трябва да се 
има предвид, че терминологичните речници описват термините и като езико-
ви единици, и като названия на понятия от отделните науки, професионални 
области и пр. Този факт значително усложнява работата по тяхното съставяне, 
защото често пъти не е достатъчно да се даде дефиниция, както и граматиче-
ска, правописна и друга формална характеристика на отделните термини, но е 
нужно да се разработи и разгърнат справочен апарат за тези термини, наситен 
с разнообразна информация.

Общоизвестен е фактът, че представянето на словното богатство в лекси-
кографски справочник се осъществява по предварително създадена концеп-
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ция, определяща неговите цели, задачи и предназначение. Изработваната в 
Секцията по терминология и терминография към Института за български език 
поредица от терминологични речници е предназначена не само за специали-
сти в съответните научни области, но и за най-широки кръгове от общество-
то – ученици, учители, студенти, преподаватели във висши учебни заведения, 
журналисти, редактори, любознателни читатели и всички, които се нуждаят от 
справка за значението на един или друг термин. Целите и задачите на тази тер-
минологична поредица са да се дават на ясни, точни и достъпни дефиниции, 
както и допълнителни знания за основните термини от съответните науки. За-
това всички речници от поредицата са с тълковно-енциклопедичен характер. 
Поредицата се изработва по идея на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова, която 
е автор на общата концепция.

В настоящото изложение ще се спра на някои основни проблеми на речни-
ковата статия, възникнали при съставянето на четвъртия том от поредицата – 
Терминологичен речник по екология и опазване на околната среда, и на лекси-
кографските решения на тези проблеми, които авторският колектив е търсил в 
съответствие с общата лексикографска концепция на цялостната многотомна 
поредица. Каква да бъде дадена речникова статия, зависи от вида на речни-
ка и от неговото предназначение, цели и задачи. Както вече споменах, този 
речник е предназначен за най-широка и най-разнообразна аудитория, за все-
ки интелигентен българин, нуждаещ се от компетентно тълкуване на термини 
от областта на екологията и опазването на околната среда. Той може да бъде 
използван и от специалисти в съответните научни области. Това означава, че 
речниковите статии трябва да са написани по начин, разбираем едновременно 
и за ученици и студенти, и за неспециалисти, и за специалисти, което се оказва 
доста трудна задача. По вид речникът е терминологичен с тълковно-енцикло-
педичен характер. Поради това речниковата статия е сложна както по зами-
съл, така и по структура, тъй като след много от дефинициите се дават редица 
допълнителни данни и допълнителна информация за дефинираните термини, 
както и добре подбрани примери, улесняващи усвояването.

При съставянето на речник от такъв тип възниква много същественият от 
лексикографска гледна точка въпрос за определянето на словника, за критери-
ите при подбора на термините. Оформянето на словника е резултат от продъл-
жителна работа върху специализирани текстове. Авторите бяха събрали много 
голям терминологичен масив чрез пълно ексцерпиране и инвентаризиране на 
учебния материал в учебниците от ІV до ХІІ клас, издадени през последните 
години (след 1990 г.), като за един и същи клас и предмет бяха проучени по 
няколко учебника, издадени от различни издателства. Разбира се, с цел получа-
ване на допълнителни знания и на по-богата и по-широка информация в Речни-
ка има и термини, които липсват в учебниците. Като допълнителни източници 
сме ползвали учебници и помагала за висшите учебни заведения, наши и чуж-
ди енциклопедии, най-различни справочници от частнонаучен и общонаучен 
характер, специализирани български и чужди речници, научни статии, студии, 
монографии и др. Целият този терминологичен масив беше подложен на сери-
озна научна обработка и лингвистичен анализ. Поради ограничения в обема в 
Речника бяха включени само основните термини, като за основни се приемат 
термините, означаващи понятия, съставляващи основата, върху която е изгра-
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дена системата от знания в дадена наука. Също така в този том присъстват и 
много названия на единични обекти (събития, организации, институции и пр.), 
например Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна аген-
ция по околна среда, Българска ветроенергийна асоциация, Зелена партия, 
Европейска зелена седмица, Европейска зелена столица, Комисия за устойчи-
во развитие към ООН и др.

Изработването на Речника във връзка с организацията на терминологич-
ния материал в цялостния му обем, от една страна, и със строежа на отделните 
речникови статии, от друга, се основава на две фундаментални положения от 
теорията на терминологията: двустепенност при тълкуването на речнико-
вата единица и системност при организирането на речниковия материал.

1. ДВУСТЕПЕННОСТ ПРИ ТЪЛКУВАНЕТО
НА РЕЧНИКОВАТА ЕДИНИЦА

Използва се въведеният от М. Попова комплексен подход в терминологи-
ята, който е новаторски, защото чрез него се прилага нов модел при изучава-
нето на термините. Същността на този подход се състои в това, че терминът се 
разглежда като многоаспектна цялост. Всеки термин представлява единство от 
понятийна, логическа, семантична и формална структура. Понятийната и логи-
ческата структура принадлежат на класификационната схема на дадената науч-
на или професионална област, а семантичната и формалната структура – на кла-
сификационната система на езикознанието (Попова 1985: 156). Това означава, 
че терминът е сложен комплекс от два плана: от съдържателни характеристики, 
които са същностни за специалното знание, и от формални (езикови или външ-
ни за специалното знание) характеристики. За да обясни по-точно същностната 
страна на термина, М. Попова я разглежда като състояща се от две равнища, 
за които въвежда термините съдържание на термина и значение на терми-
на. Под съдържание на термина се разбира цялата съвкупност от знания за 
обекта, а под значение на термина – тази част от съдържанието, т.е. от 
знанията за обекта, която представлява най-съществените му признаци и 
която е необходима и достатъчна за неговото идентифициране, разпозна-
ване и разбиране (Попова 2012: 36). Значението на термина в съкратен и обоб-
щен вид се описва и отразява в неговата дефиниция. Съдържанието на терми-
на е по-широкото, по-общото понятие, а значението – по-тясното. Значението 
трябва да включва най-малко два признака от съдържанието. Единият е иден-
тифициращ, т.е. такъв, който отнася обекта към определен клас понятия, а вто-
рият е диференциращ, т.е. такъв, който разграничава дадения обект от другите 
(Попова 2012: 36–37). Например при термина вятърна енергия с дефиниция 
един от възобновяемите енергийни източници, използван за получаване на 
електроенергия чрез използване на специални ветроустановки, поставяни в 
районите с постоянни силни ветрове идентифициращ признак е ‘възобновя-
ем енергиен източник’, а диференциращ признак – ‘използване на специални 
съоръжения – ветроустановки’. Също така при термина антропогенно замър-
сяване на околната среда с дефиниция замърсяване на околната среда, кое-
то възниква в резултат на биологическото съществуване и стопанско-ико-
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номическата дейност на хората идентифициращият признак е ‘замърсяване 
на околната среда’, а диференциращият – ‘възникването в резултат на биологи-
ческото съществуване и стопанско-икономическата дейност на хората’.

При съставянето на редица речникови статии е много трудно да бъде на-
мерена границата между съдържанието и значението на термина, тъй като за 
част от признаците има колебание дали да бъдат отнесени към съдържание-
то, или към значението. Именно по тази причина в Речника освен значението 
при много термини се представят и някои елементи от съдържанието им. Тези 
допълнителни знания са от най-разнообразен характер и се дават с цел по-
пълно, по-ясно и по-точно разбиране на термина и получаване на всеоб хватна 
представа за означавания от него обект или явление. Те се отнасят до някои 
по-специфични негови особености или представляват любопитни факти. В Реч-
ника допълнителните знания се представят след дефиницията и са отделени 
със специален знак ■. Като примери ще разгледам речниковите статии на два 
термина: биоми и възобновяеми енергийни източници: 

биоми, ед. биом. Биол. Основните екологични зони, на които може да 
бъде разделена земната повърхност, представляващи група екосистеми, които 
имат сходна структура, облик на растителността, общ характер на техния жи-
вотински свят и на условията на средата. ■ Биомите са исторически обособи-
ли се организмови общности, съдържащи разнообразни съобщества от расте-
ния и животни. ■ Повечето биоми са наречени по името на доминиращия в 
тях вид. ■ Най-характерните особености на биомите се определят от климата. 
■ Биомите биват сухоземни и водни. Водните биват соленоводни и сладковод-
ни, като сладководните от своя страна биват биоми на течащите води и биоми 
на стоящите води. ■ Сухоземните биоми в посока от север на юг са: тундра, 
тайга, широколистни листопадни гори, степи, пустини и екваториални и 
тропични влажни гори. ■ В океаните няма такова рязко обособяване на по-
яси и области, но има няколко зони, обособени въз основа на проникването на 
слънчевата светлина в дълбочина.

възобновяеми енергийни източници; ВЕИ. Икон. Екол. Енергийни източ-
ници, които не намаляват при тяхното използване от човека, от които няма 
да се почувства недостиг нито в настоящия момент, нито в бъдеще и които са 
практически неизчерпаеми. ■ Използването на възобновяеми енергийни из-
точници не замърсява околната среда и не води до промяна на климата и до 
климатични аномалии. Затова тези природосъобразни производства са много 
препоръчителни в екологично отношение и в много държави се взимат най-
различни мерки за увеличаването на количеството на енергията, получена по 
този начин. Една от основните цели в енергийната политика на Европейския 
съюз е насърчаването и подпомагането на тези производства, което ще доведе 
до нарастване на енергийната ефективност. Днес съществуват много европей-
ски програми и проекти, подкрепящи производството на енергия от ВЕИ. ■ В 
България в момента е разработена и се прилага Национална дългосрочна про-
грама за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници, 
според която делът на ВЕИ през 2015 г. трябва да достигне 9%. Вж. енергия на 
вятъра, енергия на слънцето, енергия на биомасата, енергия на приливи-
те и отливите и геотермална енергия. Срв. с невъзобновяеми енергийни 
източници.
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2. СИСТЕМНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО
НА РЕЧНИКОВИЯ МАТЕРИАЛ

Един от главните принципи за терминографска обработка на речниковия 
материал е системният. Тъй като системността е сложно понятие с много и раз-
нопосочни аспекти, тук ще се спра само на тези нейни страни, които използваме 
в работата си по Речника. Прилагането на принципа на системността в четвър-
тия том на поредицата е особено важно, защото основните термини, включени 
в него, принадлежат на различни терминологични системи, на различни нау-
ки, всяка от които се характеризира със своя специфика като съответна област 
на знанието. Така развитият модел за системния подход в терминографията е 
разработен от М. Попова и дава възможност както за ясно и точно цялостно 
структуриране на речника, така и за определяне на възможно най-правилната 
и най-разбираема схема и структура на речниковите статии. М. Попова разгра-
ничава два типа системност: вътрешна и външна. Вътрешната системност е 
свързана с понятийно-семантичните връзки в съответната научна област и се 
моделира чрез отразяването на понятийната системност в нея. Това означава, 
че на първо място предварително трябва да се установят терминологичната 
система и структура във всяка отделна научна област, представена в речника, 
и след това на ниво речникова статия да се намери отговор на въпроса как да 
се опишат връзките между отделните термини. По-важните системни отноше-
ния тук са следните: връзка между родовия термин и видовите му термини; 
връзка между видови термини, съподчинени на общ родов; връзка между тер-
мина, назоваващ цялото, и термините, назоваващи неговите части; и връзки 
от семантичен (смислов) характер, чието припомняне ще улесни разбирането 
на даден термин. Външната системност се проявява както във взаимоотноше-
нията между термините от различните научни области, така и във взаимоот-
ношенията между тях и общоупотребимата лексика (Попова 2012: 524–529). В 
разглеждания речник са представени взаимоотношенията между термините от 
различните терминологични системи главно по следните начини:

– Обща дефиниция и обща речникова статия имат термини, употребявани 
в различни научни области, но напълно идентични и по форма, и по значение, 
и по означаван денотат, т.е. тези термини означават едни и същи обекти и явле-
ния от действителността. В този случай областите се отбелязват след заглавката. 
Например влагооборот, -и; воден кръговрат; кръговрат на водата. Геогр. 
Екол. Непрекъснато движение на водата в природата, което се осъществява чрез 
процесите на изпарение на вода от сушата и водните басейни, пренос на водни 
пари, въздушните потоци, кондензацията на въздушните пари, падане на вале-
жи от дъждове и снегове и тяхното просмукване в почвата. Друг пример: вет-
рова ерозия; дефлация. Геогр. Екол. Разрушаване и отнасяне на повърхностния 
слой на почвата, предизвикано от силни ветрове и въздушни течения.

– В една речникова статия като многозначен термин с отделни, разли-
чаващи се помежду си дефиниции се представят термини, които означават 
едни и същи обекти и явления, употребяват се в различни науки, но във всяка 
една от тях се набляга на различни техни аспекти, признаци и характеристики. 
Такива термини имат различни значения, които обаче се отнасят за общ дено-
тат. Напр. екологична криза; екокриза. Екол. Икон. 1. Понятие, което включва 
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различни изменения в структурата и функционирането на екологичните сис-
теми под въздействието на стихийни природни явления (напр. земетресения, 
наводнения, вулканични изригвания, бури, урагани и др.) или под влияние 
на антропогенни фактори. 2. Замърсяване на околната среда до степен, при 
която има опасност за съществуването на живите организми и хората. 3. Не-
съответствие между нуждите на промишлеността, производството и бизнеса 
от дадени суровини и ресурсно-екологичните възможности на природата за 
тяхното удовлетворяване.

– В отделни статии се представят омонимните термини, т.е. тези, които 
имат еднаква езикова форма, но съвсем различно значение и различен де-
нотат (назовават различни обекти, процеси, явления и пр.). Напр. климакс в 
значение на климактериум и климакс в значение относително устойчиво, 
относително стабилно и самоподдържащо се общество, което се намира в 
равновесие със средата и ще просъществува без промяна, докато условия-
та остават същите. Същото явление се наблюдава и при термина ерозия. В 
географията и екологията ерозия означава пълно или частично разрушаване 
на скалите и почвите под влияние на ветровете, водите, топящите се сне-
гове, силни летни дъждове и др.; в медицината – повърхностно нараняване 
на лигавицата, а като технически термин – разрушаване на повърхност на 
метали чрез електрически ток.

В заключение бих отбелязала следното: тук се спрях на някои виждания 
във връзка с изработването на речниковите статии в „Терминологичен речник 
по екология и опазване на околната среда“ с оглед на актуални съвременни 
терминографски въпроси. Опитах се да представя тези виждания в приложен 
аспект и така представени, те са отворени към диалог и дискусии, които биха 
били много полезни и ценни за  терминографската практика.

И нека да не забравяме, че изработването и създаването на различни 
видове речници е може би една от най-важните, най-значимите и най-об-
щественополезните дейности на съвременната езиковедска наука, защото 
речниците са най-търсената и най-продаваната езиковедска литература. Те 
достигат до всеки град, до всяко село, до всяка библиотека, до всеки дом. 
Речникът, независимо от неговия тип, предназначение и цели, е настолна и 
най-често употребявана книга за всеки учещ се, за всеки специалист, за всеки 
учен и изследовател и за всеки образован и интелигентен човек. Затова ще 
си позволя да завърша с една мисъл на видната руска езиковедка Светлана 
Григорьевна Тер-Минасова: „Словари – это пути и путеводители познания, это 
свидетели уровня познания человеком как внешнего, окружающего мира, так 
и собственного, внутренного мира“.

ЛИТЕРАТУРА

Попова 1985: Попова, М. Към въпроса за отношението между терминологична и общо-
употребима лексика. – В: Славистичен сборник. София: Изд. на БАН, 1985. 

Попова 2012: Попова, М. Теория на терминологията. Велико Търново: Знак ’94, 2012.



Ф РА З Е ОЛ О Г И Я





239

Емилия Недкова
Русенски университет „Ангел Кънчев“

БЪЛГАРСКИ И ХЪРВАТСКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ
СЪС СТРУКТУРА НА ВЪПРОСИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ

В сравнение с най-масовия тип изреченски структури, характерни за бъл-
гарските и хърватските фразеологизми (= фразеологични единици, нататък ФЕ) 
– тези на съобщителните изречения (утвърдителните или отрицателните), ФЕ 
със структура на въпросителни изречения не представляват толкова голям брой 
във фразеологията на двата славянски езика.

В речевата практика обаче те се открояват като типични структури със зна-
чителна фреквентност поради обстоятелството, че имат модален характер – 
служат за изразяване на различни емоционални човешки реакции (най-често 
афективни).

Настоящото изследване има за цел (без претенцията за пълна изчерпател-
ност на проблема поради ограничения обем на изложението) да анализира 
въпросителните ФЕ в българския и хърватския език (нататък съответно БЕ, ХЕ) 
както с оглед на техните структурно-семантични особености, така и откъм въз-
можностите за функционирането им – под формата на различни варианти с ут-
върдителна или отрицателна семантика. Същевременно ще се откроят и опре-
делени страни от националнокултурната им специфика съобразно различното 
образно и структурно изграждане на ФЕ с еднакво семантично съдържание (в 
случай че са налице съответствия в двата езика).

Тук ще направим уговорката, че под въпросителни изреченски структури 
имаме предвид не само глаголните, а и такива кратки безглаголни фрази, кои-
то под формата на въпрос изразяват емоция, преценка, квалификация с ярко 
изразено отношение (напр. в БЕ: За какъв бяс? Откъде накъде?; в ХЕ: Коjеgа 
bоgа? и др.).

При тях интонационната характеристика е свързана с обособяването им 
като „самостоятелни семантични цялости и самостойни затворени единици в 
различни контексти“ (Калдиева-Захариева 2013: 170). Последните са определя-
ни като изречения, „елиптични по отношение на състава си, възклицателни (и 
подбудителни) – в експресивен план, затворени по структура и напълно завър-
шени в семантичен план“ (пак там).

Безспорно на синтактично равнище въпросителността при ФЕ се осъщест-
вява най-често чрез затворени (по-рядко и чрез елиптични) изреченски струк-
тури, съдържащи въпрос. В плана на израза тя се постига чрез характерните 
за всеки език въпросителни думи (в БЕ: кой, какво, къде, кога, как и др.; в ХЕ: 
коjеgа, zа коjеgа, zа čijе, gdjе, je li, zаr и др.).

Ексцерпираният материал (вж. списъка с източници) показва, че сред ана-
лизираните ФЕ сравнително рядко може да се наблюдава единство между 
формата и съдържанието им. Това предполага „формалната им структура на 
въпросително изречение да бъде в синхрон с комуникативната им функция и 
на зададения въпрос да се очаква някакъв отговор“ (Кошкова 2011: 130). На-
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пример в БЕ: На кого ги разправяш тия? Ти къде беше?; в ХЕ: Като bi nаpisati? 
Коgа bоgа radiš?

При повечето от разглежданите ФЕ се открива несъответствие между фор-
мата и съдържанието, т.е. зададеният въпрос има формален характер и не из-
исква съответен отговор. Нещо повече, отговорът се съдържа имплицитно в 
самия въпрос (срв. в БЕ: Какво ми влиза в работата? (т.е. нищо); в ХЕ: Tko će 
svima ugoditi? (т.е. никой).

Вижда се, че на практика въпросът се е трансформирал в емоция, прецен-
ка, квалификация, давайки израз на емоционалното отношение на говорещия 
към изказването, защото, както е известно, „всяко въпросително изречение се 
превръща във възклицателно, ако чрез възклицателната интонация се изразява 
някакво чувство, някаква емоционална обагреност“ (Пашов 1994: 276, цит. по 
Кошкова 2011: 131).

1. По структура въпросителните ФЕ в двата езика могат да бъдат:
1.1. Неглаголни изреченски структури с въпросителна дума, които в плана 

на изказа се характеризират със завършеност на съдържащата се в тях инфор-
мация – като отношение или емоция. Най-често те имат идентична структурна 
организация: за + въпросителна дума + същ. име. Например:

в БЕ: За какви трици?; За какъв бяс?; За какъв дявол?; За какъв кий (кияк)? 
(диал. ‘дървена пръчка за барабан’);  За какъв чемер? (диал. ‘отрова’);

в ХЕ: Коjеgа bоgа?; Коjеgа đavla?; <za>коjеgа vragа?; zа čije babe zdravlje? 
(като последната ФЕ е с усложнена структура – прилаг. + същ. име) и др.

Посочените ФЕ се съотнасят като евиваленти или аналози помежду си 
(Нед кова 2003: 73–81), тъй като в тях се съдържат както близки, така и съвсем 
различни образи (срв. в БЕ: бяс, дявол, трици, дървена пръчка, барабан; в ХЕ: 
бог, дявол, бабино здраве), но в семантично отношение те са изравнени – пред-
ставляват възклицания за изразяване на недоволство, раздразнение, учудване, 
че се извършва нещо ненужно.

Затворени по структура и напълно завършени в семантичен план, тези ФЕ 
могат да бъдат и самостоятелно употребявани.

Извън този най-разпространен модел, представен от неглаголни конструк-
ции в двата езика, в БЕ интерес представляват въпросителните ФЕ от преходен 
тип (т.нар. ПФЕ), които имат по-сложна структурна организация. Например: 
Един акъл за зиме ли, за лете ли?; Един акъл за събота ли, за неделя ли? диал. 
‘подигр. употребява се за човек, който много забравя или не се сеща за нещо 
съвсем просто’. 

Някои от тези ПФЕ К. Ничева определя като ФЕ реплики (Ничева 1978: 
460–462). Те също се характеризират с неизменяема структура на затворени из-
речения (както неглаголни, така и глаголни), като притежават и ярка, съзнател-
но търсена експресия – предимно негативна, варираща от неодобрителна до 
иронична. Например: Докога, куме, до кой ден? диал. ‘казва се на човек, който 
нищо не дава, а само обещава’; Баба ти госпожица ли е? жарг. ирон. ‘казва се 
на някого, който се опитва да хитрува, шмекерува’ и др.

1.2. Глаголните изреченски структури, т.е. тези, които включват глаголен 
елемент и следователно притежават основната изреченска характеристика – 
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предикативността, са най-често срещаният тип въпросителни ФЕ в БЕ и ХЕ. Те от 
своя страна могат да представляват:

1.2.1. Прости изречения, т.е. да имат един предикативен център.
Техният брой спрямо всички останали ексцерпирани ФЕ е най-голям. Сред 

тях откриваме ФЕ с разнообразна структурна организация, където неизменно 
присъства освен въпросителната дума и глаголът като основен градивен еле-
мент. Глаголът означава действие или състояние и участва „пряко в изгражда-
нето на картината, на образа, обосноваващ семантиката на ФЕ“ (Калдиева-За-
хариева 2013: 143). Такива ФЕ най-често имат възклицателна семантика и могат 
да бъдат със затворена структура. Например:

в БЕ: Кой враг те довлече? възкл. ‘за изразяване на неприятна изненада от 
неочакваната поява на някого’;

Как ти се побра в устата? възкл. ‘за изразяване на учудване, че някой 
е казал нещо много дръзко’;

в ХЕ: Tko će svima ugoditi? възкл. ‘за изразяване, че не е възможно всички 
да са еднакво доволни от нещо извършено’;

Tko to moze platiti? възкл. ‘за изразяване, че нещо е много скъпо’ и др.

Други ФЕ и в двата езика могат да бъдат конструктивно обусловени и да се 
реализират със следващото изречение. Например:

в БЕ: къде го стяга обувката (ботуша, калеврата)? ‘след главно изрече-
ние – какво го тревожи, мъчи, притеснява’;

кой дявол ме накара? ‘със следващо изречение със съюз да за изразява-
не на съжаление за нещо извършено’;

в ХЕ: кoji vjetar puše (piri)? ‘след главно изречение с глагола znati – известна 
е причината, ясна е ситуацията’ и др.

Макар и по-рядко, сред глаголните въпросителни ФЕ с един предикати-
вен център в БЕ и ХЕ се откриват и конструкции, съдържащи глаголите съм или 
имам, които са определяни като екзистенциални глаголи и са фундаментално 
присъщи за всеки език (Калдиева-Захариева 2013: 149). Те обогатяват и разно-
образяват представата за глаголните структурни модели при този тип ФЕ откъм 
структурно-семантични взаимодействия. Например:

в БЕ: Сливи (орехи) ли имаш в устата? ‘защо мълчиш’;
На круша ли беше? ‘казва се на някого, който със закъснение се сеща, че 

иска да каже или направи нещо’;
Къде са ти очите? ‘не виждаш ли, не забелязваш ли?’;

в ХЕ: Jmaš li crve u guzici? ‘не можеш ли да стоиш на едно място?’;
Ggdje je kravar? ‘употр. се за жена, която трябва да роди’;
Gdje je (će biti) kraj komu? ‘възкл. за изразяване на възмущeние, че нещо 

ще свърши зле’ и др.

1.2.2. Със структура на сложни изречения (т.е. с два предиктивни центъ-
ра) са по-малък брой въпросителни изречения в БЕ и ХЕ. Те обаче се отличават 
със значително структурно разнообразие, като синтактичните връзки между тях 
могат да бъдат както съчинителни:

16 За словото – нови търсения и подходи
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в БЕ: Кога стана въглищар и кога му почерня врата? ‘диал. подигр. 1. 
употребява се, когато някой с малък опит изказва компетентно мнение; 2. за 
някой, който се големее‘;

в ХЕ: Je li lud tko ili mu noge smrde? ‘сигурно е луд’;

така и подчинителни:
в БЕ: <Дядо> попе, видя ли ме, комках ли се? ‘диал. подигр. употребява се, 

когато някой неуместно пита за нещо, отнасящо се за самия него’;
в ХЕ: Gdje si bio kad je grmelo? ‘трябваше да го направиш в точното време’.

От примерите се вижда, че предикативните центрове в тези изречения са 
организирани по различен начин, с участието на глаголи с различен синтакти-
чен статус и различни граматически характеристики, което също допринася за 
структурното им разнообразие.

2. По начина, по който функционират въпросителните ФЕ в БЕ и ХЕ, те би-
ват абсолютни (същински) и относителни (несъщински).

2.1. Абсолютните въпросителни ФЕ се срещат само във въпросителна фор-
ма (срв. в БЕ: Къде ти беше умът? Какъв вятър те довея?; в ХЕ: Gdje je pamet 
bila? U kojem si filmu to gledao? и др.). Те не могат да се употребяват като съоб-
щителни изречения, макар в семантиката им в редица случаи имплицитно да 
се съдържа определена констатация – утвърдителна или отрицателна. Напри-
мер:

в БЕ: За лукова глава ли съм? ‘не съм незначителен, маловажен’;

в ХЕ: Zar ti nije već jezik utrnuo? ‘много си се изморил да говориш’.

2.2. При относителните въпросителни ФЕ въпросителната семантика не е 
тяхна постоянна характеристика. Те имат своите утвърдителни и отрицателни 
варианти в разговорната практика.

Прави впечатление, че при българските ФЕ преобладават случаите на от-
рицателна вариантност, като независимо от различните форми значението се 
тълкува еднакво. Например: 

Господа ли съм бил (гонил, замерял) с камъни? и Не съм бил (гонил, заме-
рял) господа с камъни ‘не съм извършил непоправима грешка, защо страдам 
толкова? ’;

Лисица на пазар излиза ли? и Лисица на пазар не излиза ‘1. употребява се 
за хитър човек, който не отива, където е опасно; 2. за потаен човек, който не 
изказва открито мнение’.

За хърватските ФЕ е характерно предимно вариране и в трите форми – въп-
росителна, утвърдителна и отрицателна (Менац-Михалич 2012: 78–79). В едни 
случаи различните варианти се използват с еднакво значение. Например: Je li 
tata staklar komu?; Kao da je tata staklar; Nije tata staklar kome ‘не съм прозра-
чен, преча нещо да се види’.

В други случаи вариантите се възприемат като антоними, с противополож-
но значение: Jesi li veslo sisao tko? ‘луд човек’; Kao da je veslo sisao tko; Nije veslo 
sisao tko ‘не е луд’.
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3. Българският фразеологичен материал, предоставен в речниците, без-
спорно включва значително по-разнообразни и многобройни единици (извест-
но е, че различните речници в нееднаква степен регистрират всички типични 
или по-редки ФЕ) – както същински ФЕ, така и ПФЕ. Сред ексцерпираните еди-
ници и в двата езика обаче често се откриват диалектни ФЕ, които представля-
ват важен резерв за книжовната фразеология и същевременно ярко отразяват 
народната самобитност.

Така при съпоставка на българските с хърватските ФЕ ясно може да се 
види, от една страна, националното като своеобразие в погледа, емоционално-
то възприятие и оценка за определено явление от действителността, присъщо 
за носителите на тези различни, макар и близки култури и езици, а от друга – 
универсалното като човешки физически и културен опит, отразен във ФЕ.

Наличието на идентични по форма и съдържание ФЕ в двата езика без-
спорно доказва сходството в емоционалната възприемчивост на българите и 
хърватите към света, което се проявява често пъти по идентичен начин и в из-
граждането на езиковите единици.

В съответствие с комуникативната цел най-големият брой въпросителни 
ФЕ в БЕ и ХЕ представляват отрицателна емоционална реакция на определена 
житейска ситуация, свързана с:

3.1. укор, възмущение по отношение на някакво действие, поведение, по-
зиция 

в БЕ: Къде са ти очите? ‘не виждаш ли какво става’; Къде ти е умът? 
‘защо не мислиш, не внимаваш’;

в ХЕ: Gdje je pamet bila? ‘защо не мислиш, не внимаваш’;  Jesi namirila sijena 
živadi? ‘защо се месиш в чужди работи’;

3.2. неудовлетворение, неудоволствие, изненада от нещо неприятно
в БЕ: Кой вятър те довея? ‘неприятна изненада от неочакваното появя-

ване на някого’; Къде е Киро на Кирия ‘няма полза, сметка от нещо’; Какви ли 
сватове още ще ми води? ‘какви още неприятни изненади да очаквам’;

в ХЕ: U što si godin ubrao? ‘какво правиш, не ти подхожда на възрастта’; Koji 
će tovar krepati? ‘много е чудно, странно’ и др.;

3.3. възражение
в БЕ: На мене ли ще ги разправяш тия? ‘не ти вярвам’; Да не ми е изпила 

сврака (чавка) ума? ‘да не съм оглупял да направя нещо неуместно’;

в ХЕ: Je si li s kruške pao tko? ‘толкова ли си наивен’; Što se praviš lud (blesav, 
bedav)?; Što se praviš Tošo? ‘защо се прави, че не разбираш нищо’.

С оглед на последните два примера от ХЕ е интересно да се добави, че в 
БЕ са налични техни функционални еквиваленти (и аналози) във въпросителна 
форма:
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срв. Jesi li s kruške pao?
От Марс (от небето) ли си паднал? 

и

Što se praviš lud (blesav, Tošo)?
Защо се правиш на луд (на американец, на ампе и др.)?,

макар във Фразеологичния речник на БЕ да са посочени само утвърдените им 
варианти (вж. падам от Марс; правя се на луд).

Разбира се, невинаги подобно разграничаване на емоционалните реак-
ции, изразени чрез въпросителни ФЕ в разглежданите езици, е възможно, тъй 
като се наблюдава определена дифузност в смисловото съдържание на тези 
ФЕ – те могат едновременно да се използват като израз на възмущение, неудо-
волствие или несъгласие.

Същевременно прави впечатление, че в БЕ много по-често, отколкото в ХЕ, 
се срещат и ФЕ с подигравателна, иронична или пренебрежителна експресивна 
маркираност. Например: Вкъщи вода извира ли? ‘подигр. казва се на някого, 
който непрекъснато снове нагоре-надолу и не се спира вкъщи’; Кое куче ти 
лае? ‘ирон., когато някой пита за нещо, което вече му е казано’; Разбира ли ти 
свиня от кладенчева вода? ‘пренебр. за прост, ограничен човек’ .

Така покрай чисто оценъчното им значение (отрицателно) в тях се открива 
и сполучлива изява на чувството за хумор на българина – като израз на негово-
то отношение към действителността, което в значителна степен се корени и в 
мирогледа му.

*  *  * 
В резултат на проведената съпоставка между българските и хърватските 

ФЕ със структура на въпросителни изречения могат да бъдат направени след-
ните изводи:

1. Макар и не толкова многобройни във фразеологията на БЕ и ХЕ, въпро-
сителните ФЕ представляват типични структури със значителна фреквентност в 
разговорната практика. Те имат модален характер предимно на възклицания, 
като чрез тях се изразяват различни емоционални реакции – преобладаващо 
негативни.

2. На синтактично равнище въпросителността при тях се осъществява най-
често чрез затворени (по-рядко и чрез елиптични) изреченски структури, съ-
държащи въпрос, който обаче по-скоро има формален характер, т.е. не се из-
исква съответен отговор, а въпросът се е трансформирал в емоция, преценка, 
квалификация.

3. По структура въпросителните ФЕ в двата езика са представени както от 
неглаголни, така и от глаголни изреченски структури, които могат да се употре-
бяват самостоятелно, но могат да бъдат и конструктивно обусловени, т.е. да се 
реализират със следващо изречение.

4. Глаголните изреченски структури в БЕ и ХЕ са конструирани по-често око-
ло един предикативен център (т.е. са прости изречения), по-рядко около два 
предикативни центъра (т.е. са сложни изречения със съчинителни и подчини-
телни връзки).
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5. По начина си на функциониране въпросителните ФЕ са абсолютни (т.е. 
употребяват се само във въпросителна форма) и относителни (т.е. могат да 
имат своите утвърдителни или отрицателни варианти). При българските ФЕ 
преобладават случаите на отрицателна вариантност при еднакво значение. За 
хърватските ФЕ е характерно вариране и в трите форми – въпросителна, утвър-
дителна или отрицателна, с еднакво или противоположно значение.

6. Най-големият брой въпросителни ФЕ в двата езика представляват отри-
цателна емоционална реакция на някаква житейска ситуация – укор, възмуще-
ние, неудовлетворение, възражение, но понякога това разграничение е твърде 
условно поради дифузност в смисловото съдържание на ФЕ. За БЕ е характерно 
наличието на значителен брой единици с иронична и пренебрежителна мар-
кираност, което подчертава националното им своеобразие и свидетелства за 
специфичното проявление на българския национален характер.

7. Анализът на въпросителността като езиково явление във фразеология-
та на двата езика (на базата на приведения илюстративен материал) доказва 
наличието на структурно-семантична, функционална и образна близост при 
моделирането на съответните ФЕ, резултат от близостта на съпоставяните еди-
ници на славянска основа. Същевременно дава възможност да се изявят и 
определени различия – поради различния опит и националнокултурни тради-
ции на българите и хърватите.
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МИТОЛОГИЧНИ И БИБЛЕЙСКИ
ФРАЗЕОЛОГИЧНИ СЪЧЕТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ

Терминът фразеологична единица, който се използва тук, обхваща както 
фразеологизмите в тесния смисъл на думата, така и устойчивите сравнения, 
т.е. всички устойчиви словосъчетания с постоянна синтактична структура и с 
цялостно значение, което се различава в различна степен от сумата от значения 
на отделните компоненти (по-подробно вж. НБФР 2012: 5)

Това по-широко разбиране на фразеологичната единица се налага от ма-
териала, който в различните езици е разнороден и невинаги лесно съпоставим. 
В едни езици определена фразеологична единица е регистрирана само като 
фразеологично съчетание (в тесния смисъл на думата фразеологизъм), в дру-
ги – като елемент на устойчиво сравнение, в трети –  като сентенция и т.н. Срв. 
бълг. шугава овца или въртя се като шугава овца с руск. выгонять паршивую 
овцу (из стада), с англ. a scabbed sheep will mar a whole flock и т.н.

Преносното значение на фразеологичната единица разкрива нейната има-
нентна същност. То е свързано не само с конкретния бит на всеки народ, но в 
повечето случаи има и експресивен, емоционален характер – изразява и съот-
ветното отношение (положително или отрицателно) към различни особености 
на бита. Когато преносното значение се изгражда върху наивни виждания и 
обяснения за природата на нещата или става конкретен знак, то се конкретизи-
ра като символично.

Тук ще разгледам символичните значения на близки по семантика фразео-
логични единици, изградени върху съчетанията на компонента овца с неговите 
атрибути: черна//белязана//изгубена//заблудена//заклана//шугава//краста-
ва и т.н. – всички отразяващи една обща негативна особеност – отделянето 
по някакъв признак на една овца от общото стадо и изпадането ѝ в изолация. 
Преносното (символичното) значение – митологично или религиозно, в голяма 
степен е общо за европейските народи, които имат сходна митология и хрис-
тиянска религия. Това дава възможност и за извършване на съпоставки между 
езиците в Европа, които се отнасят основно към славянската, романската и гер-
манската група, но също така се имат предвид и езиците от друг тип.

Материалът е ексцерпиран от 40 източника на кирилица и латиница (по-
сочени накрая) за български, сръбски, хърватски, словенски, руски, украински, 
белоруски, лужишки, литовски, латвийски, френски, испански, италиански, ру-
мънски, немски, английски, гръцки, албански и др.

Това са предимно тълковни, двуезични и фразеологични речници на съот-
ветните езици, както и няколко специални изследвания, посветени на фразео-
логизмите, устойчивите сравнения, поговорките, пословиците и сентенциите, 
съдържащи съчетанието на овца с въпросните атрибутивни характеристики. 
Ето и по-типичните случаи:
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І. Черна овца. Това е фразеологизъм с преносно митологично значение, 
възникнал въз основа на негативната символика на черния цвят (обща за Евро-
пейския континент, за разлика от някои страни в Азия и Африка, където отрица-
телната символика се свързва с белия цвят).

На различни места в България се откриват дори профилактични празници, 
свързани с името на черния цвят: Баба Черна, Черни вериги, Църен ден, Чер-
няй, Черен празник (един ден или два дни след Атанасовден), на който се коли 
черна кокошка като жертвоприношение за умилостивяване на черните болес-
ти, носещи смърт (по-подробно вж. БМЕР 1994: 313). 

Мората (от корен мор ’смърт’) се смята за женски ипостазис (аналог) на 
мъжкия черен бог от пантеона на южните славяни (БМЕР 1994: 219). Черна като 
овча вълна е душата на грешника, затова на св. Михаил душевадеца се прави 
жертвоприношение за умилостивяване с бяла овца. Бели овцe (‘бездъждовни-
те облаци’) и черни овце (‘градоносните дъждовни облаци’) има св. Илия на 
небето. Така върху езическите представи се наслояват християнските.

В черен овен в Полша се превръща удавникът. В Русия за самоубиеца се 
говори, че „Одраный баран черту готов“, а също така „Черту баран давно обо-
дран“ (в превод: ‘Одраният овен е готов за дявола’ и ‘За дявола овенът е отдав-
на одран’).

Митологичното значение, свързано с черната овца, битува и в Западна 
Европа. Според ирландските легенди охраната на жреца Damghar се е състо-
яла от злобни и дяволски страховити черни овце. Три черни овце с железни 
шипове (бодли) са главни герои в борбите между ирландския крал Cormac и 
простолюдието от крайните градски квартали, отказало да плаща наложения 
му данък.

В българския език фразеологизмът черна овца според ФРБЕ (ФРБЕ (ІІ) 
1975: 504) има две значения: 1. Човек, за когото има съставено недобро мне-
ние и затова всички негови постъпки правят впечатление. Пример: У дома 
аз съм черната овца, и 2. Човек с недобри прояви, който рязко се отделя по 
тях от близките си или от хората от околната среда. Пример: В нашия род не 
е имало черна овца, няма да допусна и да има. Като синоним на този фра-
зеологизъм се привежда със същите две значения фразеологизмът белязана 
овца.

Еквиваленти  на фразеологичната единица в другите европейски езици: 
сръбски и хърватски: Црна òвца у порòдицу ‘Черната овца в семейството’; сло-
венски: Črna лvca (заедно с Garjava ovca); čr kot ovca в противоположност на 
siv kot ovca ‘побелял като овца’. (Подобно е положението и в украински); чешки: 
Byt černou ovci rodiny; словашки: Čierna ovca ‘неудачник, изхвърлен от колекти-
ва’; испански: oveja negra; италиански: La pecora nera в пример Io sono la pecora 
nera ‘Негодник съм’; немски: Das schwarze Schaff (in der Familie) sein 1. ‘Най-ло-
шият в семейството съм’, 2. ‘Аутсайдер, неуспял съм’; английски: There is a black 
sheep in every flock (букв. Във всяко стадо има черна овца); гръцки: αυτός ειναι το 
μαυρο πρόβατο ‘Той е черната овца’; албански: Delja e zezë s’ bëhet kurrë e bardhë 
(букв. Черната овца никога не може да стане бяла) ‘Лошият човек никога не 
може да стане добър’.
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ІІ. Двете фразеологични единици Блуждая (лутам се) като овца и За-
блудена (изгубена) овца имат библейски характер. Пастирът (Бог) се грижи за 
стадото си от овце (миряните), но някоя овца се отклонява от християнските 
норми (заблуждава се, изгубва се).

а) Семантика на устойчивото сравнение лутам се, ходя като овца безцел-
но, по неверния път. Според Вътов (Вътов 2002: 272) „в библейските текстове 
са използвани близки първообрази със същата осмисленост: „Всички ние блуж-
даехме като овци, отбихме се всеки от пътя си, и Господ възложи върху него 
греховете на всинца ни (˙ко овца заблΉдихомъ)… затова се лутат като овци, 
търпят неволя, защото нямат пастир (изъ˙ша сЇ ˙ко овца)“.

б) Семантиката на втория фразеологизъм според В. Вътов (Вътов 2002: 272) 
е свързана „с една от евангелските притчи на Исус: „…Ако някой има сто овци и 
една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири 
заблудената“ (Мариинско евангелие и забл©дитъ едина отъ нихъ... и шедъ иш-
тетъ забл©ждьш>Є…). Разкрива се Божията грижа за грешника и радостта на 
Христос от преобразяването му. Точни прототипи на израза се използват на 
други места в новозаветните текстове: „…порадвайте се с мене, защото си на-
мерих загубената овца“. Вътов отива още по-далеч във времето, като открива 
първообраза дори в Стария завет: „Заблудих се като загубена овца“. Във (ФРБЕ 
(І) 1975) фразеологизмът заблудена овца се тълкува като ‘човек, който не по-
стъпва както трябва; безпътен човек’.

Еквиваленти на фразеологичните единици в другите европейски езици: 
сръбски и хърватски: Залутала//Изгубена//Заблудела овца ‘човек, който се 
е отделил от своята среда, общество, семейство; който е тръгнал по грешен 
житейски път’; словенски: izgublea ovca//zabludela ovca ‘човек без цел, без 
смисъл в живота’; руски: заблудшая овца; заблудна овца; украински: заблука-
на вιвця, заблудела вιвця; чешки: zbloudenà//bludnà//ztracenà ovce; словашки: 
zatul’ana ovca, stratenà ovca; полски: zbląkana owca; литовски: paklydusi avicè; 
френски: brebis ègarèc; немски: verirrtes, verlorenes Schaff (книжовно); англий-
ски: lost sheep, вж. и примера to lose the sheep for a ha’ porth of tar (спасявай-
ки една загубена овца, се загубва цялото стадо); албански: Delen e vetme (gë 
ndahet nga tufa e ha ujki) (Отделилата се, заблудилата се овца вълкът я изяжда) 
‘Който се дели от приятели, ще страда’; гръцки: απολωλός πρόβατο ‘заблудена 
овца’.

ІІІ. Овца на заколение//заклана овца. Според В. Вътов (Вътов 2002: 273) 
„изразът със значение ‘без да се противи, безропотен, мълчалив’ е изпол зван 
твърде често в библейските тестове, (…) което е подпомогнало неговото пре-
минаване в книжовния език, напр. „Заради Тебе ни затриват всеки ден, смятат 
ни за овци, обречени на клане“, ˙ко овца на заколенье, „…като овца той бе за-
веден на клане“. В българските народни говори, независимо от неговата бито-
ва предпоставка за съществуване, изразът се открива много рядко. По-често 
идеята за клане е изразена по друг начин: Гледам като заклана овца ‘Гледам 
безизразно’.

ІV. Болна от някаква болест овца (шугава ‘крастава’, метилява, върто-
глава и пр.). Точни еквиваленти в библейските текстове не са регистрирани. 
Съчетанията отразяват битови особености, свързани с овцевъдството, а оттам 
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и преносните употреби за външния вид или за характера на някои хора, опри-
личавани с болни овце. По-късно те могат да се свържат и с църковния живот 
(сръбски). Откриват се във всички европейски езици: български: Като шуга-
ва овца от стадо (се деля) ‘Деля се, страня от другите’; Като шугава овца (се 
въртя) ‘Неспокойно, нервно се въртя’; Като въртоглава овца (ходя) ‘Пилея 
си времето’; Като метилява овца (се въртя) ‘Мятам се’; сръбски: Шугава 
овца ‘Голям грешник’; Гỳбава овца (прокажена овца) ‘Голям грешник’ – Ти си 
шугава, губава овца у стаду свете матере цркве; словенски: Garjava ovca 
(‘крастава овца’) ‘Неспокоен, отделящ се от колектива човек’, руски: Парши-
вая овца ‘Крастава овца’ – Паршивая овца всë стадо портит; белоруски:  
Паршывая авечка усю чараду псуе; чешки: Prašlivá ovce; словашки: Prašivá 
ovcа ‘Крастава овца’ – V každom stáde sa prašivá ovcа najde (Във всяко ста-
до ще се намери мърша) ‘Във всяко семейство (група) има урод’; литовски: 
Vienà nususélè avis visą banda úžkrečia ’Във всяко семейство (група) има урод’; 
латвийски: Viena kraupjaina aita visu ganampulku maitā ‘Във всяко семейство 
(група) има урод’; френски: Brebis galeuse (‘шугава овца’) ‘Нежелана личност 
в дадена група’; испански: Oveja sarnosa ’шугава овца’; немски: Ein raudiges 
Schaf steckt die ganze Herde an (Една шугава, крастава овца цяло стадо окрас-
тавява); английски A scabbed sheep will mar a whole flock (Една шугава, краста-
ва овца цяло стадо окраставява). Навярно като книжовно, подобно съчетание 
е налице в английски – as a sheep among the shearers. Българското Гледам 
като заклана овца ‘Гледам тъпо, безизразно’ и турското Koyun can derdinde, 
kasap yağ derdinde (буквално – Овцата е загрижена за живота си, а касапинът 
за лойта) ‘Всеки гледа себе си’ имат само битов характер и не са свързани с 
религиозни виждания.

V. Като овци (агнета) посред вълци. Според В. Вътов (Вътов 2002: 273) „из-
разът развива образно значение ‘беззащитни, безпомощни’. Първообразът му 
е използван в евангелските текстове (Лука 10: 3), напр. Матей 10: 16 : „Ето, Аз 
ви пращам като овци посред вълци… (Мариинско евангелие ˙ко овц> посрэдэ 
влъкъ)“. Точно е съответствието в английски a sheep among wolves и в руски 
овечка среди волков.

Релацията овци – вълци има много широк спектър от разнородни фразе-
ологизми и невинаги може да бъде отнесена пряко към библейските текстове. 
Тя също има по-скоро битов характер. Винаги обаче символно е свързана с асо-
циациите беззащитни – кръвожадни.

В български: Вълк овце пасе ’За човек, който говори невъзможни неща’; 
Женя овцата за вълка ‘Мъча се да направя нещо невъзможно’; Като вълка 
за овцете (съм се загрижил) ‘Никак не съм (се загрижил) за някого’; (Мил ми 
е) като на овцете вълкът ‘Никак не (ми е мил)’; Като овца на вълк (драг) 
‘Никак не ми е (драг)’; Пуснали вълците да пасат овцете ‘Неуместно пове-
ряване на отговорност на много неподходящ човек за работа’; Овца, която се 
дели от стадото си, вълците я изяждат; сръбски и хърватски: Ко се овцом 
учини курjаци га поjеду (Който се прави на овца, вълците ще го изядат) ‘Който 
е прекалено кротък (и се примирява), зло го постига’; Поверити овце вуку 
(Да се повери овцата на вълка) ‘Да се даде за пазене нещо на някого, който 
ще го опропасти’; руски: Волк в овечьей шкуре (Вълк в овча кожа) ‘прикрит 



250

враг’; украински: Хто стаеться вiвцею, того вовк ззiсть (буквално – Който 
става овца, вълците го изяждат) ‘Слабоволевият губи’; латвийски: vilks paëdis 
un kaza dziva (vesela) (буквално И вълците сити, и овцете цели); румънски: Lup 
în piele de oaie (Вълк в овча кожа) ‘Прикрит враг’; Nici lulul sătul, nici oaia cu 
(И вълкът сит, и овцата цяла) ‘При споразумение – удовлетворение от двете 
договарящи се страни’; френски: Il ne faut pas donner de brebis à garder du lup 
(Не трябва вълкът да пази овцата); немски: Schafe ohne Schäfer sind des Wolfes 
Geschenk (овци без овчар – на вълка са дар), английски: Wolf in sheep’s cloting 
(Вълк в овча кожа), албански: Nuk fle delja me rykun bashkë (Овцата не спи 
с вълка) ‘Няма разбирателство между честния и безчестния човек’; гръцки: 
λύκος με προβια απνον (Вълк в овча кожа); ο λόκος έγινε αρνάκι (Вълкът стана 
агънце) ‘Лицемер’.

В заключение трябва да подчертая, че характерна особеност за атрибутив-
ните фразеологични единици с постоянен компонент овца (черна овца, беляза-
на овца, заблудена овца, изгубена овца, въртоглава овца, шугава//крастава 
овца//пършива овца, прокажена овца, метилява овца и т.н.), независимо от 
това дали те се употребяват предимно в битов, митологичен или религиозен 
(основно християнски) смисъл, е, че те могат взаимно да се заместват една с 
друга, без да променят съществено значението на фразеологизмите. Всички те 
се превръщат в близки видови варианти на една родова семема ‘овца, която по 
един или друг белег се отделя от стадото си’. След семантичен пренос семемата 
вече се свързва с концептите човек и общество и най-общо означава ‘човек, 
отритнат от обществото’. Това ново, символично значение обединява разгледа-
ните фразеологични единици и създава условия за тяхната синонимична упо-
треба във всичките европейски езици.
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Стефана Димитрова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

К ВОПРОСУ О СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ
ИЗУЧЕНИИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ

РУССКОГО И БОЛГАРСКОГО ЯЗЬІКОВ

Наблюдаемы ли факты или нет, зависит
не от самих фактов, а от вашей теории.

А. Эйнштейн

В современном языкознании не существует единого понимания термина 
категория. Сходясь на том, что категория является высшей грамматической 
абстракцией, ученые дают неодинаковые ответы на вопрос о том, следует ли 
признавать грамматические категории абсолютно универсальным явлением, 
свойственным человеческому языку вообще, или же в духе более старой тра-
диции следует утверждать, что категории разных языков отличаются друг от 
друга и что отличия эти могут иметь принципиальный характер. Упомянутое 
несовпадение в понимании слова категория связано с тем, что большинство 
лингвистов видят в грамматической категории двухплановое явление, сочета-
ющее в себе грамматическое значение и грамматические средства; другие же 
учитывают только (или хотя бы по преимуществу) грамматическое значение, 
считая грамматические средства явлением экстракатегориальным. 

Представляется, что было бы весьма наивным и научно неоправданным 
ставить вопрос о том, какой подход является более правильным. Исходя из 
принципа дополнительности в научных исследованиях, можно утверждать, что 
оба подхода находятся в комплементарном отношении друг к другу и в зави-
симости от целей конкретного описания могут использоваться даже в разных 
работах одного и того же автора. Дело в том, что более генерализованный под-
ход дает в результате сведения когнитивного характера, в то время как менее 
абстрактное рассмотрение категорий более удобно для дескрипций, ориенти-
рованных прежде всего на механизмы „работы“ языковой системы, на описа-
ние языка в действии. Поэтому в данном исследовании воспринимается вторая 
точка зрения.

В дальнейшем изложении на материале русского и болгарского языков 
будут представлены контрастивные наблюдения над некоторыми морфологи-
ческими категориями, а точнее – над определенными их аспектами. В работе, 
хотя и в более новом осмыслении и освещении, будут использованы отдельные 
опубликованные ранее данные (Димитрова 1983, 1988а, 1988б). Упомянутое 
новое осмысление предполагает некоторую внутреннюю полемику автора с 
самим собой, частичный отход от ряда утверждений, содержащихся в его бо-
лее ранних работах.

Язык представляет собой единое общечеловеческое явление. Он подчи-
няется общим для него законам эволюции. Но эти законы реализуются в отде-
льных конкретных языках, которые выступают в виде звеньев общей системы, 
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т.е. в качестве конкретных реализаторов данного языка (Кошевая, Дубовский 
1980: 4). 

Сравнение двух языков признается современной лингвистикой плодотвор-
ным при наличии хотя бы одного сходного момента в их структуре. Следовате-
льно, признание этого факта является основной теоретической предпосылкой, 
на которой строится сопоставительное изучение морфологических категорий 
русского и болгарского языков. Чистота анализа требует выяснения исходных 
положений работы. Они сводятся к следующему:

1. Вслед за В. В. Виноградовым морфология понимается как грамматическое 
учение о слове (основные морфологические труды В.В. Виноградова – Виногра-
дов 1938, 1947, 1972, имеют подзаголовок Грамматическое учение о слове). 

2. Сопоставительное изучение двух языков на любом уровне, в том числе 
и на морфологическом, может быть конфронтативным или контрастивным. В 
первом случае система одного языка как бы „пропускается“ через систему дру-
гого языка и описывается на ее фоне. Во втором случае описание направлено 
на выяснение фактов, показывающих дифференциацию между исследуемыми 
языками. По-видимому, трудно сделать описание только конфронтативным 
или только контрастивным. Но в зависимости от целей и задач, стоящих перед 
исследователем, могут преобладать элементы конфронтации или же элемен-
ты контрастивного характера. В данном исследовании будут преобладать кон-
трастивные наблюдения. Это представляется более целесообразным, когда опи-
сываются генетически родственные языки, сильно отличающиеся друг от друга 
с точки зрения структурной типологии. Русский язык является по преимуществу 
языком синтетическим, а болгарский – аналитическим. Даже однотипные явле-
ния в обоих языках (остаточные синтетические явления в зоне имени в болгар-
ском языке, тенденция русского языка к аналитизму в определенных звеньях 
системы, факты агглютинации в обоих языках и т.д.) не совпадают ни в качест-
венном, ни в количественном отношении и тоже могут изучаться контрастивно. 

3. Конфронтативное описание языков представляется более интересным с 
чисто теоретической точки зрения. Контрастивное описание имеет более ши-
рокий выход в прикладную лингвистику. Это, конечно, не означает, что оно не 
имеет теоретического значения, наоборот, порой именно на базе контрасти-
вного описания удается внести определенные коррективы в существующие 
уже теоретические типологические схемы, а также уточнить сущность и объем 
сопоставляемых языковых фактов. 

4. При сопоставлении русского и болгарского языков в морфологическом 
плане возникает вопрос об уточнении сущности исследуемых категорий, т.е. 
ответить на вопрос, является ли одна и та же одинаково терминологически обо-
значаемая категория морфологической в обоих языках и на базе каких крите-
риев можно доказать ее морфологический или неморфологический характер. 

5. Уточнение характера категорий производится на базе строго определен-
ного понимания синтетизма и аналитизма. В работе учитывается лишь внешняя 
форма грамматического выражения, т.е. синтетизм и аналитизм определяются 
по схеме В. Г. Гака (Гак 1977: 86) в зависимости от двух аспектов:

а) выражения грамматического значения в слове или вне слова – в пред-
ложении;

б) слитного или членимого характера грамматической формы. 
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6. Морфологические категории рассматриваются как категории, связанные 
с изменениями, происходящими в пределах слова. Поскольку в работе полнос-
тью разделяется понимание синтетизма и аналитизма В. Г. Гаком, их определе-
ние будет дано в его формулировке: 

 Способы выражения грамматических значений, ограничивающихся пре-
делами слова, относятся к синтетическим; способы, проявляющиеся вне слова, 
относятся к аналитическим (Гак 1977: 87). Вследствие асимметрии языкового 
знака компоненты грамматической формы могут принимать внешнюю форму 
словосочетания (они могут отделяться друг от друга, иными словами, переме-
щаться и т.п.). Такую членимую грамматическую форму слова по традиции на-
зывают аналитической. В аналитической форме грамматическое значение мо-
жет быть также выражено с помощью агглютинации, добавления отделимой 
морфемы (...) или флексии (Гак 1977: 89). 

7. Некоторые идеи проведения сопоставлений в данном исследовании 
были подсказаны автору уже имеющимися сопоставительными работами, в 
которых проводятся параллели между русским языком и рядом других языков 
(не болгарским!), а также исследованиями по лингвистической типологии. Все 
они даны списком в конце работы. 

8. Исследование современного соотношения категорий родственных 
языков резко увеличивает возможности реконструкции более ранних этапов 
их развития и взаимодействия. Взаимодействие русского и болгарского языков 
на более ранних этапах и особенно в период первого и второго болгарского 
(в иной терминологии южнославянского) влияния на русский язык является 
одной из актуальных лингвистических проблем современной русистики, бол-
гаристики и славистики в целом. Для ее правильного и корректного решения 
нужны не только экскурсы в прошлое, но также детальное сопоставительное 
изучение современного состояния сравниваемых языков при учете лингвисти-
ческого и экстралингвистического аспектов их функционирования, например, 
их контакты с разными в типологическом отношении языками. 

9. Недостаточным представляется изучение современного состояния 
русского и болгарского языков в рамках формальных (по выражению Э. Сепира 
„чисто технических“) типологических схем. Здесь требуются углубленные иссле-
дования, базирующиеся на стабильных холистических принципах, в том числе 
на принципах контенсивной типологии, науки, ориентированной на содержа-
ние языковых форм. Контенсивная типология не ограничивается фрагментар-
ным описанием изолированных лингвистических феноменов, ее объектом яв-
ляются целостные языковые типы. Благодаря этому она получает значительно 
бóльшую объяснительную силу, чем все остальные виды типологий. 

10. С точки зрения контенсивной типологии как русский, так и болгарский 
языки относятся к языкам инактивным, т.е. к языкам, структурные компоненты 
которых направлены на передачу субъектно-объектных отношений (подробнее 
о языках активного и инактивного строя см. в Климов 1977). Таким образом, 
эти два языка, которые в нашем сознании являются представителями двух раз-
ных типов – аналитизма и синтетизма, на более высоком уровне абстракции, 
т.е. при учете основной ориентации их структурных компонентов, оказываются 
однотипными – инактивными. Дихотомия, существующая на структурно-типо-
логическом уровне, нейтрализуется на контенсивно-типологическом уровне. 

17 За словото – нови търсения и подходи
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Поэтому при сопоставлении русского языка с болгарским в каждый момент ис-
следования нужно иметь строго определенную точку отсчета, не сбиваться с 
одного уровня на другой, ибо это означало бы отказ от одной теории и переход 
к другой. 

11. В данном исследовании наблюдения проводятся с точки зрения струк-
турно-типологического подхода. Это продиктовано целью работы – выявить 
некоторые контрастивные, а не унифицирующие характеристики исследуемых 
языков. К тому же представляется, что структурно-типологическое описание 
русского и болгарского языков должно предшествовать их контенсивно-типо-
логическому описанию. В то же время структурно-типологическое описание 
представляется теперь невозможным без учета некоторых получивших уже 
известность констатаций контенсивно-типологического описания. Так напри-
мер, учитывая основную ориентацию структурных элементов обоих языков (на 
выражение субъектно-объектных отношений), следует при разработке вопро-
са о морфологических категориях неоднократно обращаться к критериям син-
таксического плана. Совокупность функций любой морфологической категории 
раскрывается полностью только при синтаксическом описании тех грамматиче-
ских отношений, которые она способна выражать. 

*  *  *
Перечисленные исходные положения представляются непротиворечивы-

ми и достаточными для контрастивного анализа морфологических категорий 
русского и болгарского языков. 

Вряд ли было бы правильным утверждать, что категория одушевленности 
– неодушевленности, например, могла бы представлять большой теоретиче-
ский интерес при описании русского или же болгарского языка в отдельности. 
Но при сопоставлении их можно выявить ряд существенных расхождений. 
Понятия одушевленность – неодушевленность в своем противопоставле-
нии и единстве представляют в русском языке морфологическую категорию. 
Как отмечает Е. В. Клобуков, в русском языке „а) имеется противопоставление 
элементов морфологической формы слова – как парадигматических, ср. вижу 
дом, но вижу студента, так и синтагматических, ср. вижу новый кофе, но вижу 
нового атташе; б) за этими обязательными формальными оппозициями зак-
реплено противопоставление смыслов: „живые существа“ – „все то, что не яв-
ляется живыми существами и не мыслится как таковые“ (Клобуков 1979: 77).

В болгарском языке одушевленность и неодушевленность тоже сущест-
вуют как оппозитивные понятия, но здесь нет формальной оппозиции мор-
фологических форм слова. С точки зрения морфологии языковые образова-
ния виждам един стол и виждам един преподавател оформлены абсолютно 
тождественно. Противопоставление смыслов „живые существа“ и „все то, что 
не является живыми существами и не мыслится как таковые“ не находит под-
держки в формальных оппозициях. Поэтому его следует рассматривать как яв-
ление лексико-семанического плана и категорию одушевленности – неодушев-
ленности корректнее было бы отнести к категориям лексико-семантического 
уровня. Некоторые сомнения могут вызвать все еще употребляющиеся иногда 
устаревшие образования типа чакам г-на Симеонова и подарявам книгата на 
Ивана Петрова параллельно с образованиями чакам г-н Симеонов и подаря-
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вам книгата на Иван Петров, являющимися несомненно более фреквентны-
ми, причем не в последнее время, а с начала двадцатого века (см. об этом под-
робнее в Димитрова 2003). В современном болгарском литературном языке 
совершенно определенно отдается предпочтение образованиям второго типа, 
поскольку они точно маркируют род существительного и пол обозначаемого 
им лица (ср. уважавам Валентина Георгиева и уважавам Валентин Георгиев). 
К тому же финаль -а на современном этапе развития болгарского языка вряд ли 
можно считать показателем одушевленности. Хотя исторически она восходит к 
винительно-родительному падежу, в настоящее время совпадает полностью с 
артиклем, присоединяющимся как к существительным одушевленным, так и 
неодушевленным, ср. вземи стола и познавам сина му. При использовании ус-
таревшего варианта в области имен собственных образуются омонимические 
ряды – болгарское предложение Видях Петрова в переводе на русский язык 
может означать ‘Я видел Петрова’ и ‘Я видел Петрову’. 

Обратное явление наблюдается при рассмотрении категории определен-
ности – неопределенности (или, согласно терминологии А. Т. Балана, катего-
рии положения). В болгарском языке эта категория является морфологически 
маркированной. Ст. Стоянов считает аналитизм и выражение категории опре-
деленности при помощи постпозитивного артикля наиболее яркими морфоло-
гическими характеристиками болгарского языка: „Тези две особености на на-
шия език съставят неговата специфика и национална самобитност“ (Стоянов 
1980: 3). 

Бесспорно, основным показателем категории определенности в рамках 
действия болгарского существительного является артикль, ср. Пак оставихте 
отворена вратата и Тук сигурно има отворена врата – много духа отня-
къде. Налицо противопоставление морфологических форм слова. В русском 
языке в аналогичных позициях категория определенности – неопределенности 
имеет пресуппозитивный характер и, следовательно, относится к категориям 
не просто семантическим, но к категориям смысловой структуры подтекста: Вы 
опять оставили дверь открытой! (и говорящему, и слушающему в одинако-
вой степени известно, о какой именно двери идет речь); В косяке, наверное, 
имеется щель – а то откуда же так дует? (говорящий лишь предполагает 
наличие щели, об осведомленности слушающего можно сделать неоднотип-
ные выводы в зависимости от конситуации). 

Все обстояло бы очень просто или хотя бы значительно проще, если бы 
подобными примерами исчерпывались формы выражения качественной де-
терминации. Но ситуация осложняется тем, что противопоставление способов 
выражения в русском и болгарском языках представлено в более чистом виде 
в области определенности. Неопределенность в ряде случаев имеет однотип-
ное выражение в русском и болгарском языках – это либо отсутствие артикля, 
либо добавление специфических кванторов или квалификаторов (русск. какой-
то, кто-то, который, некоторый, кто-нибудь, кто-либо и проч.; болг. няка-
къв, някой, някой си, един и проч.). Говоря об однотипном выражении неопре-
деленности, все же нужно сделать некоторые оговорки. Отсутствие артикля в 
болгарском языке и отсутствие его в русском по сути не однотипные явления. 
Отсутствующий в болгарском языке артикль – это артикль со знаком минус, 
т.е. нулевая финаль, которая является членом бинарной оппозиции +артикль 
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// –артикль. Отсутствующий в русском языке артикль нельзя считать нулевой 
финалью. Это не представленная во всей морфологической системе языка мор-
фема. Она не присутствует в языковом сознании носителей русского языка и ее 
появление практически невозможно ни в какой позиции. Появление же арти-
кля в болгарском языке строго предсказуемо. При анализе русского языкового 
материала в данной области вопрос о предсказуемости не стоит. Поэтому опре-
деленность в болгарском языке можно считать морфологической категорией. 
Она обладает двумя существенными и достаточными признаками морфологи-
ческой категории – связью с морфологической формой слова и предиктабель-
ностью. В русском же языке этих признаков нет и не может быть. Следовате-
льно, определенность в рамках русских существительных следует вынести за 
рамки морфологических категорий. 

По-другому обстоит дело с неопределенностью. Неопределенность связа-
на в болгарском языке в ряде случаев с позиционным отсутствием артикля. Его 
отсутствие в русском языке, как видно из предыдущего изложения, не является 
позиционным, а абсолютным. Но выражение неопределенности в болгарском 
языке не исчерпывается только морфологической формой слова. Оно выходит 
из области морфологии и входит в рамки синтагматики слова, т.е. его особен-
ности сочетаться с другими словами, напр. Един човек ми каза. В русском язы-
ке наблюдается аналогичное поведение неопределенных отрезков высказыва-
ний: Какой-то человек сказал мне... Таким образом, грамматическое значение 
здесь выражается вне слова – в предложении. Грамматическая форма имеет 
членимый характер. 

Эти и подобные им наблюдения наводят на мысль о том, что в семанти-
ческом плане существует единая категория определенности – неопределен-
ности, имеющая бинарную структуру. Это утверждение действительно как в от-
ношении русского, так и в отношении болгарского языка. Но только болгарский 
языковой материал дает основания считать эту категорию морфологической. 
Русский языковой материал не предлагает необходимых и достаточных усло-
вий для такого вывода. 

При выражении неопределенности в тождественных речевых условиях 
русский и болгарский языки могут использовать различные морфологические 
средства. В одной и той же функции могут выступать болгарские неопределен-
ные артикли (или кванторы с семой „неопределенность“) и русские неопреде-
ленные наречия, ср. болг. Една нощ нещо зашумя под прозореца и русск. Как-
то ночью что-то зашумело под окном. Это явление транспозиции (в других 
терминологических системах метатеза, гипостазис), сущность которого сводит-
ся к функциональному соответствию нетождественных морфологических еди-
ниц. Изучение этого аспекта выражения неопределенности имеет, в частности, 
чрезвычайно важное значение для теории и практики перевода. 

Довольно часто имя существительное, наделенное формально только при-
знаком определенности или неопределенности, в болгарском языке в семанти-
ческом отношении является более емким. Эта бóльшая семантическая емкость 
доказывается адекватным переводом на русский язык, требующим вербально-
го выражения семы „генерализация“ или целого ряда элементов одобрения/
неодобрения (в высказываниях с оттенком модальности). Ср.: 
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 Болгарский язык Русский язык

Хората грешат – затова са хора 
(формальный признак определенности).

Човек може да сбърка (формальный 
признак неопределенности).

Един студент не може така да про-
пуска занятия (формальный признак не-
определенности).

Все люди ошибаются – на то они и 
люди (сема „генерализация“).

Каждый человек может ошибиться 
(сема „генерализация“).

Настоящий (хороший) студент не 
может так пропускать занятия (эле-
мент одобрения, модальный оттенок по-
желания, возможности).

Общеизвестна мысль Б. Л. Уорфа, что иностранный язык может послужить 
зеркалом по отношению к родному языку. Здесь мы сталкиваемся с иллюстра-
цией этой мысли. Иностранный язык – в данном случае русский – показывает, 
что наличие формальных признаков морфологической категории определен-
ности – неопределенности может нейтрализоваться. Этим и объясняется на-
личие в современном болгарском языке дублетных конструкций, которые во 
многих речевых ситуациях можно считать абсолютно синонимичными, ср.: Чо-
век всичко може – само да поиска и Човекът всичко може – само да поиска.

Факт наличия дублетных конструкций имеет как синтаксический, так и 
морфологический аспект. Но и в том, и в другом случае он является одним из 
сложных проявлений взаимосвязи между формой и содержанием в языке. 
Здесь было бы уместно вспомнить общепринятое в философии мнение, что до-
пущение полного совпадения формы проявления и сущности вещей сделало 
бы автоматически излишней всякую науку. В приложении к языку эта мысль 
затрагивает вопрос о соотношении между содержательной структурой пред-
ложения и его окончательным фонетическим выходом, принимающим форму 
линейной последовательности морфологических единиц, связанных синтагма-
тическими отношениями. Многие лингвисты склонны рассматривать оконча-
тельный фонетический выход предложения как явление постсемантического 
плана. К ним относится, например, Уоллис Чейф. Анализируя три предложения: 
Дорога расширилась, Дорога стала шире и Дорога сделалась шире, У. Чейф 
отмечает, что относительно этих предложений возможны два взгляда: „Соглас-
но одному из них, во всех трех предложениях присутствует одна единственная 
семантическая структура. Тогда поверхностные различия могут быть объясне-
ны, если мы допустим возможность определенных факультативных трансфор-
маций. (...) Другая возможная точка зрения состоит в том, что присутствуют три 
различные семантические структуры. Крайним проявлением этой точки зрения 
можно считать мысль о том, что различные поверхностные структуры всегда 
отражают различные семантические структуры, что такого явления, как полная 
синонимия или полная парафраза, нет и не может быть никогда. Более умерен-
ный взгляд состоит в том, что различные поверхностные структуры отражают 
идентичные сематические структуры гораздо реже, чем это принято думать, но 
что в принципе такое положение не исключено. (...) Естественно, такая точка 
зрения обязывает объяснить, в чем состоят различия, поскольку, безусловно, 
значения (...) очень сходны“ (Чейф 1975: 168–169).
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Дублетные конструкции существуют во всех языках, являясь одним из 
проявлений избыточности в них. Но они количественно и качественно не со-
впадают, поскольку находятся в прямой зависимости от репертуара языковых 
средств, точнее – от той части этого репертуара, которая включает принципы 
построения предложений и структурно-семантическое поведение морфологи-
ческих единиц. Так например, русскому языку вовсе не свойственно появление 
добавочных (или вторичных) семантических функций артикля, столь харак-
терное для болгарского языка. В болгарском языке взаимозаменяемы пред-
ложения типа Тя напълно разбра глупостта на положението и Тя напълно 
разбра цялата глупост на положението. Вторичная семантическая функция 
болгарского определенного артикля связана с наличием в нем семы „полно-
та события, явления“. В русском языке в предложениях этого типа носителем 
упомянутой семы является другой морфологический разряд слов – имя при-
лагательное, в том числе и прилагательные местоименного происхождения. 
Поэтому при переводе на русский язык указанные выше взаимозаменяемые 
болгарские предложения следовало бы представить в виде следующего (одно-
го!) предложения: Она полностью поняла всю глупость положения.

Все рассмотренные до сих пор случаи связаны с выражением качествен-
ной детерминации в русском и болгарском языках. Но, как известно, детерми-
нация имеет и другой аспект – количественный. В нем ярко выступает оппози-
ция целостности и частичности (партитивности).

Выражение целостности в русском, как и в болгарском языке, с точки зре-
ния морфологии не вызывает особого интереса. Обычно целостность получает 
определенное морфологическое оформление в случаях, когда ее носителем 
является слово, играющее в предложении роль прямого объекта. ср. болг. Ти 
сам си изяде хляба и аналогичное по значению русск. Ты сам подрезал себе 
крылья. Прямой объект в болгарском предложении оформлен с артиклем, в 
русском он стоит в винительном падеже без предлога. Это стандартизованные 
морфолого-синтаксические модели, хорошо описанные во многих граммати-
ках и известные всем, кто в удовлетворительной степени владеет русским и 
болгарским языками. Морфологически значительно более интересной являет-
ся партитивность. В русском языке она строго маркирована родительным паде-
жом, причем для ряда слов мужского рода при помощи специализированного 
окончания -у (сахару, чаю), которое, правда, в современном языке все больше 
превращается в дублет стандартной универсальной флексии -а. При этом сле-
дует отметить, что партитивность может быть выражена одним словом (поел 
хлеба), но может также выходить за рамки одного слова и получать выражение 
при помощи более или менее устойчивых словесных комплексов с кванторами 
(килограмм сахару, чашка чаю, понюшка табаку).

В болгарском языке партитивность обычно выходит за рамки одного сло-
ва. Она выражается при помощи комплексов слов типа парче хляб, чаша вода, 
глътка вино, глътка чист въздух и проч. Без квантора, в отличие от русских 
конструкций, болгарская основная форма слова в единственном числе парти-
тивности сама по себе выражать не может. Наиболее фреквентным болгар-
ским квантором является лексема с качествами дискурсивного слова малко, 
которая появляется в очень широком семантическом диапазоне. Так напри-
мер, в предложении Той купи малко тухли да довърши вътрешната стена 
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на къщата квантор малко имеет не только партитивное, но и ограничительное 
значение – действительно мало (т.е. не столько, сколько нужно для постройки 
целого дома или даже одной стены). Но в предложении Ела, хапни си малко ба-
ничка тот же самый квантор поддерживает семантическую программу предло-
жения, построенную на принципе вежливости. Здесь прежде всего подчерки-
вается желание угостить, пригласить, оказать любезность. Значение партитив-
ности все равно присутствует, но всего лишь как предположительное – по всей 
вероятности гость не съест всего пирога. Количественность в данном случае 
вовсе не является существенной характеристикой формы. Другими словами, 
сема „партитивность“ может считаться здесь присутствующей, но не релевант-
ной. Релевантность семы „партитивность“ в целом ряде случаев и в русском, 
и в болгарском языке получает поддержку со стороны глагола. Это явление на 
примере русского языкового материала (в сопоставлении с французским) было 
очень точно и тонко рассмотрено В. Г. Гаком: „В русском языке выражение ко-
личественной неопределенности не ограничивается одним именем, но может 
затрагивать связанный с ним глагол. Некоторые глагольные видовые префиксы 
(на-, пона-, на...ся) выражают количественную характеристику действия, степе-
нь охвата им объекта, в частности количественную неопределенность и мно-
жественность объектов. Глаголы с такими префиксами требуют обязательно 
родительного падежа, выражающего количественную неопределенность. (...) 
Он наелся конфет, он накупил книг“ (Гак 1977: 124).

В болгарском языке сема „партитивность“ тоже поддерживается рядом 
глаголов: взема/вземам, дам/давам, хапна/хапвам, купя/купувам и др. Это 
довольно аморфная тематическая группа, обладающая значениями, связанны-
ми с получением или приобретением чего-то, с передачей его другому лицу, с 
потреблением и т.д. Затруднительно было бы найти какие-нибудь формальные 
морфологические признаки этой группы. Ее единство удерживается в семанти-
ческом плане, да и то на базе сложных комплексов семантических множите-
лей. Ср. два предложения из диалога:

Русский вариант
– Поди купи хлеба.
– А что, в магазин уже завезли хлеб?

Болгарский вариант

– Иди да купиш хляб.
– Сигурен ли си, че са
докарали хляб в магазина?

Этот пример показывает, что и в русском языке группа глаголов, связанная 
с выражением партитивности, не исчерпывается теми глаголами, префиксы ко-
торых были перечислены в исследовании В. Г. Гака. Но дело в том, что в русском 
языке, помимо трудно поддающихся типологическому описанию глаголов, 
выражающих партитивность, существует и группа с более или менее характер-
ными морфологическими признаками, служащими маркерами партитивности. 
Такой группы в болгарском языке, по-видимому, нет. Поэтому партитивность в 
рамках одного слова отличается только одним морфологическим признаком – 
отсутствием артикля и только этим противопоставляется тотальности, которая 
в большинстве случаев маркируется артиклем. 
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Для болгарского языка очень характерна ситуативная нейтрализация пар-
титивности (и, соответственно, тотальности). Эта нейтрализация может быть 
связана с осознанием частичного как единственного и достаточного количества 
в данной ситуации. Поэтому нормой для болгарского языкового общения яв-
ляются диалоги следующего типа:

– Какво носиш?
– Купих си хляб. (Сема „партитивность“ маркирована отсутствием артикля.)
– Е, щом си купил хляба, другото е лесно. (Форма хляба связана с предста-

влением о нужном для данного случая предмете в определенном количестве. 
Нейтрализация партитивности маркируется появлением артикля). 

Подобная нейтрализация имеет место и в общении на русском языке, да 
и вообще на любом языке, в котором слово является глобальной лексической 
единицей. Для русского языкового общения тоже не редкость диалоги подоб-
ного типа: 

– Что это у тебя в сумке?
– Хлеба купил. (Сема „партитивность“ маркирована родительным падежом.) 
– Ну раз хлеб купил, можно уже и за стол садиться. (Нейтрализация пар-

титивности маркирована винительным падежом прямого объекта.) 
Таким образом, качественной разницы между русским и болгарским 

оформлением нейтрализации нет – и в том, и в другом языке наблюдается оп-
позиция морфологических средств в рамках слова (+артикль // –артикль для 
болгарского языка и винительный // родительный для русского языка). Что 
же касается фреквентности явления нейтрализации, то по предварительным 
наблюдениям она представляется более частотной в болгарском языке. Это 
показывает, что сема „партитивность“ и ее противопоставление семе „целост-
ность“ более релевантны для русского языкового сознания. Релевантность 
семы „партитивность“ поддерживает падежную оппозицию в рамках прямого 
объекта в русском языке. Ее довольно частая ситуативная нерелевантность для 
болгарского языкового сознания ослабляет оппозицию +артикль // –артикль. 
Так, наряду с приведенным выше диалогом может существовать и такой:

– Какво носиш?
– Купих си хляб. (Сема „партитивность“ маркирована отсутствием артикля.) 
– Е, щом си купил хляб, другото е лесно.
Последнее предложение можно толковать по-разному. Первое толкова-

ние связано с признанием сохранения маркера партитивности и, следовате-
льно, с признанием релевантности семы „партитивность“. Второе толкование 
связано с признанием нейтрализации партитивности независимо от сохране-
ния маркера. Более адекватным представляется второе толкование. Его при-
знание означало бы признание своеобразного морфологического синкретизма 
формальных показателей частичности и целостности в болгарском языке. При-
знание такого синкретизма является убеждением автора. И если тут говорится 
об этом несколько робко, то это объясняется тем, что, по меткому замечанию 
У. Л. Чейфа, мы не знаем, что делается в головах людей, когда они говорят: 
„Описание любого языка невозможно без учета того, что делается „в головах 
людей“. Поскольку мы не можем заглянуть непосредственно в головы людей, 
мы можем только на основе косвенных данных строить догадки о том, что там 
происходит“ (Чейф 1975: 47). 
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В нашем случае необходимо строить догадки о том, происходит ли ней-
трализация партитивности в сознании говорящего в каждой конкретной рече-
вой ситуации. Косвенные данные, на которых строятся догадки, это, во-первых, 
внимательное прослеживание развития диалога в дальнейшем (если он про-
должается); во-вторых, „опрос“ участников диалога в подходящей форме и в 
подходящий с психологической точки зрения момент; в-третьих, интроспекция. 
Интроспекция никогда не может быть источником абсолютно объективных 
данных – в ней переплетаются реальные лингвистические факты и предвари-
тельные профессиональные знания лингвиста, которые в данном случае могут 
быть и помехой. Но, с другой стороны, интроспекция пока является единствен-
ным доступным методом наблюдения лингвистических фактов в неограничен-
ном объеме и без ограничений во времени.

Как показывают все рассмотренные примеры, поведение морфологиче-
ских категорий возможно проследить только в рамках предложения или текста, 
в крайнем случае в рамках парцеллятов предложений (но предложений, имею-
щих все признаки контекстуального включения!). Такой подход может счита-
ться уже утвержденным в современной лингвистике, но, поскольку он проти-
воречит некоторым принципам традиционной обработки морфологического 
материала, его все же следует оговорить и подтвердить ссылкой на других ав-
торов. По мнению В. А. Звегинцева, отношения единиц в ряду одного уровня не 
обладают автономностью. Сам характер этих отношений (оппозиций) устана-
вливается с точки зрения вышележащего уровня, так как они служат его функ-
циональным потребностям. Таким образом, единицы каждого уровня стоят на 
пересечении двоякого рода: отношений между единицами в пределах одного 
уровня (синтагматических отношений) и отношений функционального характе-
ра, существующих между единицами нижележащего и вышележащего уровней 
(парадигматических отношений). Эти отношения „горизонтальной“ и „вертика-
льной“ осей можно также представлять как отношения средства и цели, поско-
льку единицы нижележащего уровня представляют набор средств, служащих 
цели создания единиц вышележащего уровня. Из всего этого следует, что не 
может существовать лингвистических единиц вне синтагматических и парадиг-
матических отношений, которые в силу этого оказываются взаимосвязанны-
ми. Взаимосвязь этих отношений находит свое выражение в том бесспорном 
положении, что выделение лингвистических единиц в плоскости лишь одного 
уровня категорически невозможно, и если иногда и практикуется, то неизбеж-
но носит совершенно произвольный характер или, по меньшей мере, не ук-
ладывается в теорию иерархии лингвистических уровней (Звегинцев 1976: 48).

Без выхода в предложение или текст было бы не только трудно, но невоз-
можно охарактеризовать элементы посессивности в частях речи в русском и 
болгарском языках. Прежде всего возникает вопрос: можно ли считать посес-
сивность морфологической категорией?

В большинстве исследований посессивнось относится только к семанти-
ческим категориям. Исходя из этой традиции, Л. И. Лухт пишет: „Взаимосвязь 
семантических категорий бытия, обладания и пространственной локализации 
отмечается исследователями самых разных языков и приводит авторов (и чита-
телей) к идее о возможности рассматривать это явление как один из элементов 
системы языковых универсалий (Лайонз, Филлмор, Боади, Кристи). В индоев-
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ропейских языках, особенно в романских и германских, система семантических 
моделей, связанных с выражением бытийности, посессивности, действительно 
содержит много общего. Наборы форм выражения упомянутых семантических 
категорий нередко сходны по своим структурам: включают эквивалентные гла-
голы в эквивалентных моделях“ (Лухт 1977: 125). 

Такое понимание посессивности в какой-то мере определяет характер 
большинства исследований, связанных с ее изучением на разных лингвистиче-
ских уровнях. Исследование посессивности в русском и болгарском языках в от-
рыве от категорий бытия и пространственной локализации наводят на мысль, 
что есть основания рассматривать ее и в качестве морфологический категории. 
Как известно, русские притяжательные прилагательные имеют особую парадиг-
му склонения, близкую к парадигме склонения существительных и несущую на 
себе отпечатки древних нечленных форм. Думается, что изучение посессивности 
на морфологическом уровне следует ограничить так называемыми посессива-
ми (притяжательными прилагательными и местоимениями) и не затраги вать 
вопроса о посессивных конструкциях, организующим ядром которых являются 
глаголы обладания. Дело вовсе не в том, что изучение этих глаголов не имеет 
морфологической значимости, а в том, что они не имеют никаких морфологиче-
ских маркеров семы „принадлежность“. Морфолого-синтаксическое поведение 
глагола иметь ничем не отличается от морфолого-синтаксического поведения 
любого транзитивного глагола, несмотря на то, что по известному замечанию 
Э. Бенвениста, он является глаголом псевдотранзитивным (см. гл. ХVІІ. Глаго-
лы „быть“ и „иметь“ и их функции в языке – в Бенвенист 1974). Что касается 
притяжательных прилагательных, то, как было отмечено, их морфологическая 
парадигма находится в прямой зависимости от наличия суффиксов со значени-
ем принадлежности. Притяжательные местоимения ведут себя по-разному в 
русском и болгарском языках, когда выступают в роли определенного слова при 
лексемах со значением неотчуждаемой принадлежности. В русском языке там 
они обычно не употребляются, в болгарском же их употребление нормировано 
и необходимо (ср. русск. Открой глаза и болг. Отвори си очите). Позиция по-
явления той или иной части речи, если она фиксирована строго по схеме да (+) 
// нет (–), представляет собой не только синтаксический, но и морфологический 
признак. Следовательно, значение принадлежности имеет и морфологический 
аспект. Если тут и возможен спор, то он будет сводиться только к вопросу о том, 
можно ли говорить о морфологической категории принадлежности, или же 
следует искать только морфологические проявления чисто семантической ка-
тегории. Но ведь не существует такой морфологической категории, которая бы 
не имела семантических характеристик. Кроме того, уже принято говорить под 
одним и тем же названием о некоторых семантических и морфологических ка-
тегориях, например о семантической категории множественности и о морфоло-
гической категории множественности. По-видимому, следует признать, что при-
надлежность получает также статус как семантической, так и морфологической 
категории. Причем, что очень показательно, и в русском, и в болгарском языке 
ее семантический характер проявляется более ярко в рамках глаголов облада-
ния, а морфологический характер – в рамках посессивов.

Среди морфологических категорий особое место занимает категория мо-
дальности. Ее особенность сводится к тому, что она связана с реализацией це-
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левой установки речи, но далеко не все элементы целевой установки (напр., 
утверждение, отрицание) базируются на принципе модальности. Это было 
отмечено Г. А. Золотовой (см. Золотова 1962; критический обзор современно-
го состояния учения о модальности см. в Панфилов 1971 – после выхода этой 
работы положение мало изменилось; см. также Цюрбеев 1981, и др.). В даль-
нейшем изложении будут рассмотрены только некоторые типы модальности. 
Первые три типа выделены Г. Ц. Цюрбеевым (Цюрбеев 1981), четвертый же 
рассматривается самостоятельно, а не как разновидность первого.

1) Логико-грамматическая модальность. Рассмотрение этого типа мода-
льности нашло интересную интерпретацию у Г. Ц. Цюрбеева (Цюрбеев 1981). 
Им показана дифференциация предложений по значению и форме и образова-
ние парадигматического ряда предложений: Отец пришел – Отец, вероятно, 
пришел – Отец, может быть, пришел – Отец, кажется, пришел. Анализируя 
этот ряд в калмыцком языке и его перевод на русский, автор приходит к выво-
ду, что: „значения степени достоверности содержания предложений, за исклю-
чением простой достоверности, выражаемой формой изъявительного накло-
нения глагола (первое предложение), передаются аналитическим способом: 
сочетанием модальных слов с изъявительной формой глагола (все остальные 
предложения)“ (Цюрбеев 1981).

Аналогичную картину показывает и болгарский языковой материал: Баща 
ми е дошъл – Баща ми вероятно е дошъл – Може би баща ми е дошъл – Стру-
ва ми се, че баща ми е дошъл – Баща ми, разбира се, е дошъл. Подобные па-
радигматические ряды предложений с указанием на оценку говорящим степе-
ни достоверности сообщения, переданным аналитическим способом, можно 
проследить во многих языках и в первую очередь в языках среднеевропейско-
го стандарта. Следовательно, их наличие можно считать явлением, близким к 
языковым универсалиям, или относящимся к ним. Для решения вопроса, близ-
ко ли это явление к языковым универсалиям или бесспорно к ним относится, 
нужна апробация на материале большого количества языков, на что автор не 
претендует. Это во-первых. А во-вторых, такое стандартизованное аналитиче-
ское выражение модальности в рамках предложения (а не глагольного слова!) 
ставит перед исследователями вопрос о том, насколько правомерно считать 
модальность только морфологической категорией. По-видимому, модальность, 
рассматриваемая только как морфологическая категория, как в русском, так и 
в болгарском языке фактически совпадает с категорией наклонения. Но мода-
льность имеет и синтаксический аспект, связанный с отношением сообщаемо-
го в высказывании к действительности; модальность имеет и прагматический 
аспект, связанный с отношением говорящего к содержательной стороне вы-
сказывания. Эти аспекты можно проследить и в 

2) Объективной модальности необходимости совершения // несоверше-
ния действия. Как в русском, так и в болгарском языке она выражается анали-
тически при помощи глаголов в сочетании с модальными словами, имеющими 
значение долженствования: ср. русск. Вам предстоит (надо) ехать – Вы дол-
жны (обязаны) ехать и болг. Предстои ви (трябва, длъжни сте) да заминете. 

3) Модальность действительности, как в русском, так и в болгарском язы-
ке выражается аналитически по однотипной модели „изъявительное наклоне-
ние + слова и словосочетания, представляющие синонимический ряд“ (русск. 
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на самом деле, действительно, безусловно, бесспорно, что ни говори и т.д.; 
болг. наистина, безспорно, без съмнение, безусловно, каквото и да говорим 
и т.н.). Ср. русск. Она на самом деле (действительно,...) очень молода и болг. 
Тя наистина (без съмнение,...) е много млада. Этот третий тип модальности 
отличается от второго семантически, но не структурно и, следовательно, реа-
лизуется в обоих языках на синтаксическом уровне. 

4) Так называемую проблематическую модальность следует выделить осо-
бо. Она связана с выражением определенных сомнений в отношении досто-
верности сообщения и с семантической точки зрения ее, может быть, и можно 
было бы рассматривать как модальность достоверности со знаком минус. Но 
такое рассмотрение не представляется целесообразным, так как оно исключает 
детальное рассмотрение морфологической сущности этого вида модальности, 
да и семантически, пожалуй, тут была бы допущена неточность. Проблематиче-
ская модальность содержит сему „сомнение“, а не бесспорное и недвусмыслен-
ное отрицание достоверности сообщения. Причем степени сомнения в русском 
и болгарском языках образуют различные парадигматические ряды. Так, бол-
гарским предложениям Щял да замине и Щял бил да замине, в которых степень 
сомнения разная (выше во втором), могут иметь однотипный русский эквива-
лент Вроде бы (будто бы) он уедет (собирается уехать). В русском эквива-
ленте можно выбирать стилистические варианты лексического наполнения, но 
нельзя передать точную градацию сомнения, как в болгарских предложениях. 
Модель выражения проблематической модальности в русском и болгарском 
языках не совпадает. Единственным общим моментом здесь является анали-
тизм конструкций. Но болгарские аналитические конструкции в данном случае 
состоят только из комбинации глагольных форм, в то время как русские ана-
литические конструкции, отражающие те же самые содержательные структуры, 
составлены из глагольных форм и модальных частиц. Таким образом, в этой 
микрообласти аналитизм русского языка выше, чем аналитизм болгарского. 
Вопрос о степенях аналитизма не рассматривается в известной автору литера-
туре. Но представляется, что для более точного типологического сопоставления 
языков важна не только констатация аналитизма в той или иной области, но 
и выяснение его характера. Так, аналитические конструкции проблематической 
модальности в болгарском языке удерживают ее в рамках морфологических 
категорий и привязывают ее к категории времени (так образуются болгарские 
пересказывательные времена). Характер этой же модальности в русском языке 
коренным образом отличается – она получает выражение не в рамках глаголь-
ного времени, а только в предложении в целом. Таким образом ее синтаксиче-
ская сущность более ярко выступает и является более релевантной.

В русском и в болгарском языках есть морфологические категории, ко-
торые трудно можно было бы признать логичными с точки зрения нашего со-
временного миропонимания. Нетрудно догадаться, что первое место в их ряду 
занимает категория рода. Находя на более ранних стадиях истории языков 
определенную логическую мотивацию, категория рода теперь в большой сте-
пени стала элементом того, что принято называть языковой техникой. И если 
языковеды в начале двадцатого века больше обращали внимание на тот факт, 
что категория рода как бы все время напоминает memento sexus! (Бодуэн де 
Куртенэ 1900: 369), то языковеды более поздней поры занялись вопросом о 
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том, оказывает ли категория рода влияние на семантическую судьбу слова (Ви-
ноградов 1947: 63). 

Русский и болгарский языковой материал дает в принципе одинаковый 
ответ на этот вопрос. Словообразовательные модели русского и болгарского 
языков не охватывают всех слов мужского рода, от которых по логике вещей 
можно было бы образовать адекватные слова женского рода. К ним в обоих 
языках относятся прежде всего названия людей по профессии (русск. и болг. 
доктор и вовсе не адекватные ему образования русск. докторша, болг. док-
торка, докторица и докторша ‘супруга доктора’). Таким образом, и в русском, 
и в болгарском языках категория рода может иметь не только словоизмените-
льную, но и словообразовательную функцию. Вопрос о словообразовательной 
ценности той или иной модели редко рассматривается в сопоставительном 
плане. Чаще всего изучается поведение отдельных морфем (как правило су-
ффиксов и префиксов). И если в принципе такой подход не может считаться 
единственно правильным, то в интересующей нас области, по-видимому, пока 
приходится ограничиваться его рамками. Дело в том, что различия между ис-
следуемыми языками в этой области имеют по преимуществу количествен-
ный характер. Поэтому вопрос о категории рода в сопоставительном изучении 
русской и болгарской морфологических систем большого теоретического инте-
реса не представляет. Он сводится к уточнению списков слов и имеет преиму-
щественно прикладное значение. 

Здесь, однако, возникает другой вопрос: о перспективах сохранения ка-
тегории рода в обоих языках. Относительно русского языка этот вопрос был 
поставлен давно. Л. П. Якубинский проследил судьбу категории рода в древне-
русском языке и предложил свой ответ на сформулированный выше вопрос: 
„Первоначально система склонения и деклинационные группы, составлявшие 
ее костяк, не имели никакого отношения к категории рода. Но в дальнейшем 
дело меняется: категория рода тесно сплетается с типами склонения. (...) Мы ви-
дим также, как неправы те, кто считает, что в истории русского языка категория 
рода сходит на нет. Она, действительно, теряет свое первоначальное содержа-
ние, но, сплетаясь с исчезающей системой деклинационных групп, она как бы 
переоформляет ее, конструируя этим самым современную систему склонения, 
формируя современные типы склонения“ (Якубинский 1953: 168–169). 

В историческом плане судьбы категории рода и склонений в русском и 
болгарском языках, как известно, расходятся. По свидетельству Кирилла Мир-
чева (Мирчев 1978: 160), ХІІ – ХІV века являются важнейшей эпохой, ознамено-
вавшейся решительным поворотом болгарского языка от синтетизма к анали-
тизму: „По-надеждните паметници, по които можем да съдим за състоянието 
на именните форми в българския език, напр. влахо-българските грамоти, про-
изхождат от по-късно време. Данните, които намираме в тези грамоти, са мно-
го ценни, тъй като ни помагат да видим, че българският език през ХV в. е бил 
достигнал вече до пълен аналитичен строеж, но не могат да ни дадат по-точна 
представа за пътя, по който е протичал този толкова важен процес в развоя на 
българския. А процесът вън от всякакво съмнение е траял доста дълго“ (Мир-
чев 1978: 161). 

Разные исторические судьбы дают основание предположить и разные 
перспективы. Категория рода в болгарском языке поддерживается принципа-
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ми согласования в позициях существительное + прилагательное, существитель-
ное + глагол прошедшего времени. Такую же поддержку она имеет и в русском 
языке. Но там это явление второстепенное по значению. Основную роль игра-
ет парадигматика имен существительных. Такой поддержки категория рода в 
болгарском языке не имеет. Трудно найти доказательства ее нестабильности 
в современном болгарском языке. Пожалуй, их даже больше в русском. Там 
имеется больше вариативных форм типа браслет – браслетка, зал – зала, ме-
тод – метода. Что касается болгарского языка, то можно было бы отметить 
ничем лингвистически не мотивированный переход немногих слов из одного 
рода в другой, напр. проблема > проблем (при сохранении греческой финали 
существительных среднего рода на -ма, которые в болгарском языке, как и в 
русском, употребляются в женском роде: лема, дилема, схема, система и т.д.). 
Представляется, что современное состояние как русского, так и болгарского 
языков не дает возможности прогнозировать судьбы категории рода, в том чис-
ле и среднего, независимо от мнения многих исследователей, что он идет на 
убыль. В обоих языках категория рода, независимо от различной морфологиче-
ской поддержки и мотивированности, является одной из форм выделительной 
лимитации в системе имени и имеет выход в систему глагола и имени прила-
гательного. А глагол и имя прилагательное, наряду с наречием, как известно, в 
обоих языках относятся к сфере так называемой пропозитивной семантики и, 
следовательно, в предложении занимают ключевые позиции. Известно также, 
что ключевая позиция любого слова в предложении содействует стабилизации 
его морфологических признаков.

*  *  *
В работе, посвященной уровням описания грамматических значений, А. 

В. Бондарко выделяет: 1) уровень грамматической системы языка и 2) уровень 
функционирования словоформ (Бондарко 1981: 40). Разграничение этих двух 
уровней операционально оправдано и необходимо – без строгой изоляции не-
возможно точное наблюдение явления. В то же время любому лингвисту пре-
дельно ясно, что речь идет здесь именно об операциональном принципе и что 
проведение границы между этими двумя уровнями является в значительной сте-
пени условным. Целевая установка настоящей статьи определила стремление 
автора оставаться по возможности в рамках уровня грамматической системы. 
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Мери Лакова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ПО НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА СИНТАКСИСА
НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Целите на тази статия са следните: 1) да се проучат конструкции със спо-
магателния глагол съм и конструкции с безличния глагол има, като се посочи в 
кои случаи има синонимия между тях и в кои случаи синонимия липсва; 2) да се 
проучат конструкциите с безличен пълнозначен глагол за природно състояние; 
3) да се анализират различни в синтактично отношение структури на изрече-
ния, които са синонимни.

Нека най-напред да посочим какво е синонимия – явление, което се изу-
чава предимно в лексикологията. Във връзка със синонимията при лексеми 
Е. Пернишка пише в Синонимен речник на българския език (с антоними и близ-
козначни думи), че синонимите „ги обединява едно общо, обикновено напъл-
но или почти еднакво значение, свързано с означаване на едно понятие (за 
предмет, признак, действие, явление, отношение и др.)“ (Пернишка 2003: 9). 
Авторката посочва също, че синонимите възникват непрекъснато, за да обо-
гатят и разнообразят изказването в смислово, емоционално или естетическо 
отношение, като предават общото значение по различен начин: пряко или 
образно, наситено с нюанси и асоциации, спокойно, безстрастно или изрази-
телно, експресивно, с означаване на различна сила, интензивност на признака, 
или с чувство, оценка на означаваното понятие (Пернишка 2003: 9). Е. Перниш-
ка пише, че „общността в значението на синонимите им дава възможност в 
повечето случаи да могат взаимно да се заместват в речта, без да настъпва про-
мяна в основния смисъл“ (пак там). Синонимните названия на дадено понятие 
задължително са от една и съща част на речта. Авторката посочва, че изборът 
на един или друг синоним зависи от конкретния случай, като творците на сло-
вото винаги търсят най-точния и подходящ синоним за своя текст. Отбелязва 
също, че понякога между два синонима има стилистична разлика (майстор-
ство – майсторлък) (Пернишка 2003: 11). Е. Пернишка пише, че повечето от 
синонимите съдържат смислови нюанси, които идват от вътрешния образ на 
всяка от думите. Авторката посочва още, че „част от синонимите са абсолютно 
еднакви по значение – това са предимно предметни конкретни и терминоло-
гични названия (срв. баба – старица; езикознание – лингвистика и др.)“ (Пер-
нишка 2003: 12). Изтъкнато е, че синонимите са едно от основните богатства на 
всеки развит книжовен език, какъвто е и българският.

Според нас същите основни положения са валидни и за синонимията в 
синтаксиса. Тук, както се спомена, ще се опитаме да потърсим синонимия при 
различни изречения, които означават едно и също състояние или действие.

Преди да се спрем на конструкциите със спомагателния глагол съм, ста-
вам, стана и на конструкциите с глагола има, трябва да припомним основни 
положения от българската граматика относно проблема за безличните изре-
чения.
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В българския език съществуват изречения, съдържащи глагола съм и без-
лична предикативна дума наречие, например: Студено е. Р. Русинов в Гра-
матика на съвременния български книжовен език. Т. II. Морфология посоч-
ва следното за предикативните наречия: „Предикативните наречия могат да 
означават: а) Състояния на природата и заобикалящата ни среда: студено, 
топло, тихо, горещо, влажно, тъмно, спокойно, уютно, тясно, душно и др., 
например: Беше тихо; б) Физическо и психическо състояние на човека: до-
бре, зле, криво, досадно, мъчно, тежко, противно, обидно, опасно, смешно 
и др.; в) Оценка на състоянието от морално-етична или емоционална страна: 
жал, мило, драго, грешно, жарко, весело, еня, приятно и др.; г) Интелектуално 
състояние или състояние с модална окраска: чудно, нужно, странно, необхо-
димо, лошо, хубаво, жално; д) Оценка на някакво състояние или положение: 
рано, късно, далеко, близо, срв.: Рано е. Не е съмнало (пример от Елин Пелин)“ 
(ГСБКЕ ІІ: 400–401). Авторът пише, че изреченията, съдържащи глагола съм и 
безлично предикативно наречие, означават състояние. Според него основните 
структури са от следните типове: 1) Тъмно е; 2) Жал ми е – с дателно местои-
мение ми, ти, му и т.н.; 3) Не го е еня – с винително местоимение ме, те, го и 
т.н.; 4) Сложни съставни изречения с безлично главно изречение и подчинено 
подложно изречение: Жалко е, че не успях, Чудно е как знаете за това, Хуба-
во е, че те застигнах; 5) Изречения с безлична предикативна дума с изпуснат 
глагол съм: Вече се съмнало. Тихо, спокойно (пример от Л. Стоянов). Посочва 
се, че предикативните наречия спадат към наречията за начин (ГСБКЕ ІІ: 394).

В Граматика на съвременния български книжовен език. Т. ІІІ. Синтаксис 
частта за безличните изречения е написана от Ст. Георгиев. Поместена е след-
ната дефиниция за безлични изречения: „Безлични са едносъставните изрече-
ния, чиято главна част, изразена с безличен глагол във форма за 3 л. ед. ч. или 
с друга безлична дума в съчетание със спомагателен глагол, не посочва акти-
вен деятел“ (ГСБКЕ ІІІ: 87). В същия труд се разглеждат: І. безлични изречения с 
глагол, напр. Тук се седи дълго; и ІІ. безлични изречения с предикативна дума. 
Според Ст. Георгиев безличните изречения с глагол биват следните видове: 
1) Изречения с невъзвратен безличен глагол, които са: а) изречения за протича-
не: В началото потръгна добре (пример от Д. Талев); б) изречения за конста-
тация и оценка: Че то излезе наш човек; в) за природно състояние: Притъмня, 
Отдавна бе минало полунощ; г) за настъпване на състояние: Много стана, 
много (пример от Й. Йовков); д) за наличие или липса: Страдание и скръб има-
ше на лицето му (пример от Й. Йовков), Но вълчи дири нямаше (пример от 
Й. Йовков); е) изречения със задължително кратко лично местоимение, което е 
пряко допълнение: Асенча го беше втресло (пример от Ив. Вазов), или с лично 
местоимение, което е непряко дателно допълнение: Сега му няма нищо (при-
мер от Елин Пелин); ж) изречения за възможност или необходимост: Остава-
ше му да продължи следствието в същата посока (пример от Е. Станев). 2) 
Изречения с възвратен безличен глагол. Те биват: а) за природни състояния: 
Свечеряваше се. Беше се поразхладило (пример от Й. Йовков); б) за общова-
лидни действия: На вратата се похлопа (пример от П. К. Яворов); в) за говоре-
не, възприятие и познание: Чува се, че пее чучулига (пример от Й. Йовков); г) за 
необходимост и възможност: След този дъжд ще трябва да се оре (пример от 
Й. Йовков); д) изречения със задължително непряко допълнение: Искаше му се 

18 За словото – нови търсения и подходи
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изразът да бъде гладък; д) за протичане: И аз едно време ми се падна да ида в 
Щип (пример от Ив. Вазов); е) за дейност, като спрегнатите глаголи са в страда-
телен залог: обади му се, съобщи му се; ж) изречения за душевно състояние: На 
Рале се стори, че орехът плаче (пример от Елин Пелин) (ГСБКЕ ІІІ). 

По отношение на безлични изречения с предикативна дума Ст. Георгиев 
посочва, че „тази група безлични изречения се образуват с безлична предика-
тивна дума, употребена сама или със спомагателен глагол, в позицията на глав-
на част“ (ГСБКЕ ІІІ: 93). Според автора този вид изречения се разделят на две 
големи групи: І) изречения без непряко допълнение и ІІ) изречения със задъл-
жително непряко допълнение. І) Изреченията без непряко допълнение биват 
няколко подтипа: 1) за качествена оценка с подвидове: а) за оценка с оглед на 
въздействието на дадени обстоятелства върху човека: те са образувани с думи 
като: опасно, страшно, добре, зле, тежко, трудно; б) за впечатление: Беше 
странно (пример от Д. Димов), Любопитно е да се знае това; в) за положи-
телност – образувани с думи като: хубаво, лошо, харно, несправедливо; г) за съ-
чувствие – образувани с думи като: тъжно, жално; д) за оценка на значимостта 
с оглед на количество: безлично предикативните думи са важно, достатъчно, 
малко и др.: По-важното беше да организира работата; е) изречения, об-
разувани с наречия за противопоставяне: Съвсем друго биваше в празничен 
ден; 2) Изречения за модална субективност: а) за вероятност, възможност и 
необходимост: възможно, вероятно, необходимо, немислимо: Не е възможно 
да се отиде там; б) за достоверност, известност, потвърждение: Вярно е, Ясно, 
че това е така; в) изречения за състояние, които се образуват с предикативна 
дума за природно състояние и за състояния като шум, тишина, светлина: топ-
ло, горещо, снежно, влажно, хлъзгаво, мразовито, спокойно, мирно, глухо, 
пусто, светло и др.: Че беше горещо – горещо беше (пример от Й. Йовков); 
изречения за време: Било вече късно, Ставаше вече късно. ІІ) Изреченията със 
задължително непряко допълнение съдържат лично дателно местоимение в 
строежа си: Тъй ми е сладко да мисля за миналото (пример от Г. Райчев). Ст. 
Георгиев посочва, че съществуват и изречения с предикативна дума без спо-
магателен глагол – тези изречения са неразчленими: Чудно! Лошо, добро – не 
се знае. Разгледани са и безличните изречения, в които безличната дума е съ-
ществително име: срамота, грехота, време: Време е за заминаване. За изре-
ченията с безлична дума съществително име авторът посочва, че те изразяват 
субективна проява на настроение, а изреченията с допълнение изразяват със-
тояние, свързано със засягане на лице, което не се посочва конкретно, а най-
общо се включва в представата за наличие: Мене ми е мъка, че не остана горе 
при хората (пример от Д. Хаджилиев), Мене ме е яд, че ни върнаха (пример от 
Ем. Станев) (ГСБСЕ ІІІ: 95). Посочено е, че безлични изречения се образуват и с 
помощта на предложно съчетание: Тук не е за вас (пример от Й. Йовков). От 
сушата е (пример от Й. Йовков) (ГСБСЕ ІІІ: 95–96). Вж. също частта за безлични 
изречения у Й. Пенчев (Пенчев 1984: 146–157).

І. Нека сега разгледаме изреченията, образувани с глагола сказуемо съм и 
безлична предикативна дума, означаваща природно състояние, и да потърсим 
дали тези конструкции имат като синоним конструкция, образувана с безлич-
ния глагол сказуемо има или конструкция с лексикално пълнозначен глагол.

(1)  Слънчево е (тук, сега). 
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Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме), 
като адвербиалните фрази за място и време са адюнкти и когато не са изрично 
посочени, се подразбират от формата за сегашно време на спомагателния гла-
гол съм. Предикативното наречие слънчево е образувано от формата за среден 
род на прилагателното слънчев и е определително наречие за начин (качество). 
Цялото изречение означава състояние. 

За структурните схеми е валидно, че при тях се спазва винаги основният 
словоред: от подлог към сказуемо, към подчинени части на сказуемото – до-
пълнения и сказуемни определения и обстоятелствени пояснения. Тук ще спаз-
ваме тази практика. Със знака ∆ се отбелязва липсващият подлог (вж. Чомски 
1957, за българския език – Пенчев 1984). Синонимни изречения за (1) са: 

(1а) Времето е слънчево (тук, сега),
където съществителното времето е подлог, а прилагателното слънчево е 

именна част на съставното именно сказуемо. Структурата е: NP съм AP (AdvP-
място AdvPвреме).

Изречението
(1б) Тук има слънце. 
по съдържание е синонимно на (1) и (1а), то може да се появи например 

като ответна реплика на въпроса Какво е времето при вас? Структурата на (1б) 
е: ∆ има NP AdvPмясто (AdvPвреме), като съществителното слънце е пряко до-
пълнение. Доказателство за това е, че можем да заменим думата слънце с ви-
нително лично местоимение: Има го. Адвербиалната фраза за време може и 
да не се експлицира, тъй като се подразбира от формата за сегашно време на 
безличния глагол сказуемо има. 

(1в) Грее слънце (навън, сега) / Слънцето грее (навън, сега). 
Структурата на изречението е: NP V (AdvPмясто AdvPвреме). Съществител-

ното слънце / слънцето е подлог в съответното изречение. Какво / кое грее? 
– Слънце / Слънцето. 

(2) Ветровито беше (там, тогава). 
Структурната схема на това изречение е следната: ∆ съм (имперфект) 

AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме). Синонимни структури на (2) са:
(2а) Имаше вятър (там, тогава) със структура: ∆ имаше (имперфект) NP 

(AdvPмясто AdvPвреме), като вятър е пряко допълнение. Срв.: Имаше го него.
(2б) Вееше вятър (там, тогава). Това изречение има структурата: NP V (AdvP-

място AdvPвреме). Изречението е двусъставно, като съществителното вятър е 
подлог независимо от това, че то е в нечленувана форма. В (ГСБКЕ ІІІ: 120) се 
отбелязва, че подлогът се изразява с членувано или с нечленувано съществи-
телно име. Срв.: Кой (какво) вееше? – Вятър. Срв.: Той вееше. Трябва да се 
отбележи, че при тези структури рядко ще се появи глаголното време аорист, 
срв.: *Тогава вя вятър, *Тогава имà вятър. В изреченията може да се появи 
глаголна форма за имперфект, сегашно време, бъдеще време, срв.: Вееше вя-
тър, Вее вятър, Ще вее вятър, Имаше вятър, Има вятър, Ще има вятър и др. 
В съдържателно отношение и трите изречения – (2), (2а) и (2б) – са синонимни, 
но както се вижда, синтактичните им структури не са еднакви.

Да разгледаме и изреченията:
(2в) Вятърът беше поривист (тук, тогава) и
(2г) Вятърът вееше на пресекулки (тук, тогава).
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Структурата на (2в) е: NP съм AP (AdvPмясто AdvPвреме), а структурата на 
(2г): NP V pAdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме).

И в двете изречения има подлог – вятърът, който е в членувана форма, 
тъй като се мисли за конкретен случай. Изреченията (2в) и (2г) по съдържание 
са синонимни.

(3) Тук е мъгливо (сега)
със структура: ∆ съм AdvPначин AdvPмясто ( AdvPвреме).
(3а) Тук има мъгла (сега). Изречението има следната структура: ∆ има NP 

AdvPмясто (AdvPвреме), където NP e пряко допълнение. Срв.: Тук я има мъг-
лата.

Двете изречения – (3) и (3а) – са синонимни по смисъл, но имат различни 
синтактични структури. 

(4) Облачно е (тук, сега).
Изречението има следната структура: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvP-

време).
(4а) Има облаци (в момента, тук). Структурата на изречението е: ∆ има 

NP (pNPадв.време АdvPмясто). Двете изречения са синонимни, но с различна 
структура. Срв.: Какво има? – Има облаци, има ги. Съществителното облаци е 
пряко допълнение. 

(5)  Мокро е (тук, сега).
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме). 

Изречението означава ‘валял е дъжд’. Интересно е, че изречението *Сухо е не 
може да се употреби без контекст, например: Сухо е (земята е суха) – отдавна 
не е валял дъжд.

(6)  Има сняг навън (сега).
Структурата на изречението е: ∆ има NP AdvPмясто (AdvPвреме). Същест-

вителното сняг е пряко допълнение – има го него.
(6а) Сняг е навалял навън.
Структурата на изречението е: NP V AdvP. Съществителното сняг е подлог в 

изречението, срв.: Какво е наваляло? – Сняг. Двете изречения са денотативно 
синонимни – отразяват една и съща ситуация от действителността.

(7)  Дъжд. 
Изречението е едносъставно именно, като наличното съществително е 

подлог. Значението на изречението е ‘има дъжд в момента’ или ‘тогава имаше 
дъжд’ според контекста, в който изречението е употребено. Синтактичната му 
структура е следната: NP ∆. 

(7а) Времето е дъждовно (тук, сега). 
Синтактичната структура на това двусъставно изречение е: NP съм AP 

(AdvPмясто AdvPвреме). Същата структура имат и изреченията: Времето е то-
пло, горещо / студено, мразовито и др.

(7б) В Кнежа има дъжд (сега). 
Структурата на изречението е: ∆ има NP pNPадв.място (AdvPвреме). Изре-

чението може да се появи като реплика към въпрос: Какво има в Кнежа?
(7в) Вали (тук, сега). 
Изречението е едносъставно глаголно. Без указание за вида валеж то озна-

чава ‘вали дъжд’. Структурата му е следната: ∆ V (AdvPмясто AdvPвреме). Изре-
ченията (7), (7а) и (7в) са синонимни.
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(8)  Есен е (тук, сега). 
Структурата на това изречение е: NP съм (AdvPмясто AdvPвреме) Същест-

вителното есен е подлог на изречението, срв.: Тя е, където личното местоиме-
ние тя, заместващо съществителното, е в именителен падеж.

(8а) *Има есен. 
Структурата на това изречение е ∆ има NP. Такова изречение може да се 

появи само в контекст. Например: Има есен – и есен, т.е. има топли есени и сту-
дени есени, или пък: – Ще дойде зима и ще стане студено. – Е, преди зимата 
има есен.

(9)  Нощ е (тук, сега).
Структурата на това двусъставно изречение е: NP съм (AdvPмясто AdvPвре-

ме) Съществителното нощ е подлог, срв. замяната с лично местоимение: Тя е. 
Срв. също: Нощта беше звездна. – Тя беше звездна. Синонимни изречения са: 
Настана нощ, Настъпи нощта, Падна нощ.

Да разгледаме и изреченията:
(9а) Беше нощно време, когато те излязоха. 
Структурата на изречението е ∆ съм NPадв. Срв. синонимните: Нощя (но-

щем) беше, През нощта беше, когато… Именната фраза нощно време е с ад-
вербиално значение за време: Кога беше? – Беше нощно време.

(10) Тихо е (тук, сега).
Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин (AdvPмясто AdvPвреме).
(10а) Тишина. 
Това едносъставно именно изречение е със следната структура: NP ∆. Съ-

ществителното тишина е подлог. Изреченията (10) и (10а) по съдържание са 
синонимни.

(11) Това е хол (*тук, *сега).
Структурата на изречението е: NP съм NP. Второто NP е именна част от със-

тавното именно сказуемо. Без контекст не е възможно да бъдат употребени 
адвербиалите тук и сега. Подходящи контексти са например: Това тук е хол 
– затова помещението е просторно. Това сега е хол, по-рано беше спално 
помещение.

(11а) Това е холът на къщата. 
Структурата на изречението е NP съм NP pNP. Второто NP е именна част на 

съставното именно сказуемо, а pNP представлява предложно-именната фраза 
на къщата. Както се вижда, структурите на (11) и (11а) са идентични, незави-
симо от това, че в (11а) именната част на съставното именно сказуемо е в чле-
нувана форма, означаваща познат обект. Появата на адвербиал за място или за 
време в (11а) е при същите условия, както при (11).

(12) Какво ново при вас? – Няма нищо ново. Ежедневие (е).
Структурата на изречението Ежедневие е следната: NP ∆, където NP e под-

лог.
(13) Днес е 15 май. 
Структурата на изречението е: NP съм AdvPвреме. Фразата 15 май е подлог. 
(14) Утре е петък. 
Структурата на изречението е: NP съм AdvPвреме. Съществителното петък 

е подлог, срв. Утре е той. Употребява се и фразеологичен израз Утре сме пе-
тък.
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(15) Има дъга (тук, сега). 
Структурата на това изречение е: ∆ има NP (AdvPмясто AdvPвреме). Изре-

чението е безлично, срв.: Има я нея. Съществителното дъга е пряко допълне-
ние. Тази конструкция не може да се синонимизира със структура със съм, срв. 
*Дъга е, освен в по-широк контекст: Това там е дъга.

ІІ. Да разгледаме и някои други структури с глагола сказуемо съм и безлич-
на предикативна дума.

(16) Ще учите в университета. Това е хубаво (добре).
Структурата на изречението Това е хубаво е: NP съм AdvPначин. Срв. с из-

речението Хубаво (добре) е, че ще учите в университета. В това изречение 
главното изречение е безлично, а подчиненото е подчинено подложно. Срв. 
също: Хубаво е там (пример от Й. Йовков) (ГСБКЕ ІІІ: 94).Структурата на (16) се 
различава от структурата на изречение

(16а) Селото е хубаво, 
в което хубаво е прилагателно в среден род – именна част, съгласувано 

със средния род на съществителното подлог селото. (16 а) има структурата: NP 
съм AP.

(17) Рано/късно е да се мисли за разходка.
Структурата на цялото сложно съставно изречение е: ∆ съм AdvPвреме S1. 

В него главното изречение рано/късно е е безлично. Подчиненото изречение 
S1 е непрякодопълнително, срв. късно е за това.

(18) Жалко е, че екскурзията се отлага. 
Структурата на цялото изречение е: ∆ съм AdvPначин S1, като главното из-

речение жалко е е безлично, а подчиненото изречение че екскурзията се от-
лага е подчинено подложно, срв. жалко е това. Изречението (18) може да се 
синонимизира с За жалост екскурзията се отлага.

(19) Жал му е да продаде овцете. 
Структурата на цялото изречение е: ∆ съм NP Pron дат. S1. Главното изре-

чение жал му е е безлично. В граматиките се приема, че някои съществителни 
могат да участват в безлични структури. Срв.: „Една част от безличните изрече-
ния са образувани с безлична дума от съществително име. Употребените без-
лично съществителни имена са се превърнали в предикативна дума, като са 
станали неизменяеми по форма, или синтактично са приобщени към тази кате-
гория думи“ (ГСБКЕ ІІІ: 95). Например: Срамота е, че не сте си научили урока! 
Време е за заминаване. Мъка му беше, че не остана горе при хората (пример 
от Д. Хаджилиев). Малко ме е грижа (пример от Ив. Вазов)“ (ГСБКЕ ІІІ: 95). Съ-
щото е и със съществителното жал, което е именна част на съставно именно 
сказуемо към липсващ подлог. Подчиненото изречение да продаде овцете е 
подчинено непрякодопълнително: жал му е за това.

(20) Време е да се подготвяме за изпитите.
Структурата на изречението е: ∆ съм NP S1, където главното изречение е 

безлично; съществителното време е именна част към съставно именно сказу-
емо при липсващ подлог. Подчиненото изречение да се подготвяме за изпи-
тите е непрякодопълнително, срв. Време е за това. Аналогичен е и анализът 
на (20а) Време му е да се подготвя за изпитите, в което разликата е, че е 
налице и непряко дателно допълнение му в безличното главно изречение.
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(21) Да се чете е полезно. 
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPначин S1. Подчиненото изрече-

ние да се чете е подчинено подложно, срв.: Това е полезно. Синонимно изре-
чение е Четенето е полезно.

(22) Вероятно е езерото да замръзне. 
Структурата на изречението е: ∆ съм AdvPмодалност S1. Подчиненото изре-

чение е подчинено подложно: Кое е вероятно? – Езерото да замръзне (това).

ІІІ. Да разгледаме и изречения с глагола сказуемо съм и наличен подлог и 
изречения с лексикално пълнозначен глагол. Целта е да потърсим синонимни 
структури и при този вид изречения. Оказва се, че съществуват двойки изре-
чения, при които едното представлява синтактична трансформация на другото 
със запазване на същото значение. Ето някои такива случаи:

(23) Къщата е с двор. 
Структурата на изречението е: NP съм pNP. Съществителното къщата е 

подлог в изречението. Синонимни изречения са: 
(23а) Към къщата има двор, 
(23б) Към къщата прилежи двор. 
Структурата на (23а) е: ∆ има NP pNP, където съществителното двор е пряко 

допълнение (има го него), а предложно-именната фраза към къщата е непря-
ко допълнение, срв.: Към кое има двор? – Към къщата. Изречението (23б) има 
следната структура: NP V pNP. Съществителното двор е подлог: Какво прилежи? 
– Двор. Към къщата е непряко допълнение: Към какво прилежи дворът? – 
Към къщата. По съдържание (23), (23а) и (23б) са синонимни, но както се виж-
да, синтактичните им структури са различни.

(24) Къщата е отоплена. 
Синтактичната структура на изречението е: NP съм AP, където AP е именна 

част – причастие, а цялото е отоплена е форма за страдателен залог на глагола 
отоплям. 

(24а) В къщата е отоплено. 
Структурата на това изречение е: ∆ съм AdvPначин pNPадв.място. Семан-

тически двете изречения са еквивалентни, като второто може да се разглежда 
като синтактична трансформа на първото.

(25) Зимата беше много студена.
Синтактичната структура на изречението е: NP съм AP. 
(25а) През зимата беше много студено. 
Синтактичната структура на това изречение е: ∆ съм AP AdvPвреме. Второ-

то изречение е синтактична трансформа на първото, но те са семантично екви-
валентни.

(26) Полето е зелено. 
Структурата е: NP съм AP. 
(26а) В полето е зелено. 
Структурата е: ∆ съм AP pNPадв.място Смисълът и на двете изречения е ‘В 

полето всички растения са се раззеленили’.
(27) Градинарят прекопава градината.
Структурата на изречението е: NP V NP. Второто NP e пряко допълнение. 
(27а) Градинарят прекопава в градината. 
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Синтактичната структура на (27а) е: NP V pNPадв.място. В (27а) се подраз-
бира същото действие, както и в (27). В (27а) е посочено мястото, където се осъ-
ществява действието – прякото допълнение от (27) е трансформирано струк-
турно в обстоятелствено пояснение за място.

(28) Тържеството е/беше/ще бъде весело. 
Синтактичната структура е: NP съм AP. 
(28а) На тържеството е/беше/ще бъде весело. 
Синтактичната структура на (28а) е: ∆ съм AP pNPадв.място. Подлогът от 

(28) тържеството е трансформиран структурно в обстоятелствено пояснение 
за място в (28а). Семантично двете изречения са еквивалентни.

От изреченията (24) – (28) се вижда, че на синтактична трансформация 
могат да се подложат както подлози, така и преки допълнения. Освен това на 
трансформиране се подлагат както подлог – адвербиал за място (срв. търже-
ството – на тържеството), така и подлог – адвербиал за време (срв. зимата 
– през зимата). Както се вижда също така, в едни случаи съществува синони-
мия между изречения със спрегнат глагол съм и изречения със спрегнат глагол 
има (макар и при различни синтактични структури), а в други случаи синони-
мизацията не е възможна. Това зависи от узуса – установените възможности за 
употреба на тези конструкции в българския език.

СЪКРАЩЕНИЯ

NP – именна фраза подлог, пряко допълнение или именна част в съставно именно ска-
зуемо

V – спрегнат глагол сказуемо
AP – адективна фраза (фраза с опорна част прилагателно име)
AdvP – адвербиална фраза (обстоятелствено пояснение)
pNP – предложно-именна фраза (непряко допълнение)
pNPадв.място – предложно-именна фраза с адвербиално значение за място
pNPадв.време – предложно-именна фраза с адвербиално значение за време
Pron дат. – лично дателно местоимение 
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СЛОВООБРАЗУВАНЕТО В БЪЛГАРСКИЯ
И РУСКИЯ ЕЗИК – ЧЕРТИ НА БЛИЗОСТ И РАЗЛИЧИЕ

Към днешно време съществуват много съпоставителни разработки по сло-
вообразуване, основани върху данните на два или повече славянски езици и 
разкриващи черти на сходство и различие в едни или други участъци от съот-
ветните системи. Те очертават тенденцията за разгръщане на съпоставителни-
те словообразувателни изследвания като едно от приоритетните направления 
на съвременната лингвистика (Съпоставително изучаване 1987: 3–4). Заедно 
с това в областта на руското и българското словообразуване все още липсва 
цялостно, задоволително по пълнота на обхвата си изследване на двете слово-
образувателни системи. Причините, поради които се забавя такова изследване 
и въобще темповете на развитие на това перспективно направление са различ-
ни, но може да бъдат посочени преди всичко нееднаквата степен (постигна-
то равнище) на описание на словообразувателните (под)системи в отделните 
езици и трудностите при изработването на единен понятийно-терминологичен 
апарат, съответно на единна методика с оглед на участъците и единиците на 
системния съпоставителен анализ.

В тази работа се посочват основите на цялостния модел на съпоставително 
изследване и се дават примери за онези елементи на словообразувателните 
системи, в които вследствие на прилагането на модела се очертават най-харак-
терните факти на сходство и различие между българския и руския език в тях-
ното съвременно състояние. При анализа се спазват приетите от много автори 
отправни положения на съпоставителното езикознание: синхронност и систем-
ност, базиране върху частноезиковите описания, съизмеримост и равнопоста-
веност на сравнението, насоченост от значението към начините и средствата за 
изразяване.

При спазване на другите условия определяща за съпоставителното изслед-
ване е насочеността от значението към формата. Широко прието е, че семан-
тичната страна на езиковите знаци е по-универсална и като отправна точка поз-
волява да бъдат разкрити по-пълно и разностранно характеристиките на раз-
личните езикови (под)системи и системни единици, особено когато става дума 
за типологично различни езици. При съпоставителното описание на словообра-
зувателните системи моделът трябва да бъде построен в посока от по-общите 
към по-частните семантични стойности, тъй като се предполага, че значенията с 
една или друга степен на обобщеност вече са разкрити в отделните езици. Така 
съпоставителният анализ би постигнал главната си цел: възможно най-пълно 
да се разкрият универсалните черти на сравняваните системи, а върху основата 
на универсалното – да се очертаят спецификите на отделните национални ези-
ци (Балтова 1987, 1992; Нещименко, Гайдукова 1994; Митев 2006; и др.). Трябва 
да отбележим, че подходът от значението към формата е напълно приложим 
и към словообразувателните системи на отделните езици (например Радева 
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1991, 1993), но като цяло е трудно да се постигне пълно съгласуване на единен 
модел в описанието на отделните езици. В някои частноезикови или съпостави-
телни описания, където за отправна точка се приема частта на речта на произ-
веждащите думи или друг критерий, се дават обобщителни раздели с изход „от 
семантиката” (Руска граматика 1980; Митев 2001) и това значително облекчава 
реализацията на посочения подход при съпоставката.

Производната дума като вторичен езиков знак има двояка същност: в но-
минативен план тя е ориентирана към действителността и попада в онома-
сиологичната класификационна система, а като производна (семантически и 
формално мотивирана) дума е обусловена от други езикови единици в тяхното 
взаимодействие. Извеждането на преден план на съдържателната страна на 
производните думи получи мощен тласък с появата на забележителния труд 
на М. Докулил, в който взаимодействието на формалните и семантичните еле-
менти на производната формация се обвързва с такива понятия като ономаси-
ологична структура, ономасиологична категория, вътрешна форма, словообра-
зувателна категория, словообразувателно значение, словообразувателен тип 
(Докулил 1962: 32, 71, 75, 97, 181 и др.). Тези понятия по-късно бяха уточнени и 
доразвити в трудове на редица автори (Граматика 1970; Земска 1973; Улуханов 
1977; Пернишка 1978; Раевска 1999; Митев 2012; и др.). 

За всички видове отношения на производност водещо е значението на ду-
мата като част на речта, тъй като то представя висша степен на класификационна 
(категориално-семантична) обобщеност и характеризира всяка словообразува-
телна формация. Производните думи се формират или в рамките на съответната 
част на речта, или като взаимодействие между части на речта, а от типа и харак-
тера на тази най-обща зависимост се определят категориалната същност и се-
мантичната специфика на производните номинативни единици. Изведените от 
М. Докулил три основни типа деривационни значения (отношения) – модифика-
ционни, мутационни и транспозиционни – позволяват да бъде разкрит меха-
низмът на словообразувателната реализация на ономасиологичните категории. 
Модификацията е свързана със запазване на основното понятийно съдържание 
на опорната дума и добавяне към него на един или друг съдържателен елемент 
(бълг. уличка, въздебел, поукрася; рус. столик, грубоватый, подпевать); при 
мутационните отношения производната дума семантично рязко се отличава от 
произвеждащата в рамките на същата част на речта (танк – танкист) или като 
друга част на речта (бълг. нощ – нощувам, ора – орач; рус. учить – учитель, 
черный – чернушка); трансформационни са тези отношения, при които произ-
водната дума получава ново значение като част на речта, но запазва лексикал-
носемантичното си съдържание (бълг. чист – чистота, изказвам – изказ; рус. 
свежий – свежесть, ковать – ковка). В отделни случаи е възможно съвместява-
не на основните типове отношения (Улуханов 1996).

Впоследствие освен посочените са обособени още два основни типа: ком-
позиционни отношения и отношения на еквивалентност (вж. по-подробно 
Митев 2009: 324–326). Композиционният тип отношения се отличава с това, че 
най-общите ономасиологични категории (категориални словообразувателни 
значeния) при сложните думи се определят въз основа на лексикално-грама-
тичния категориален характер на опорните думи, включени в ономасиологич-
ната структура. Особеностите на „вътрешните“ семантични отношения в про-
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цеса на формиране на сложната дума създават основания за обособяване на 
различни (в т.ч. по степен на обобщеност) словообразувателни значения (До-
кулил 1962: 29, 97; Деянова и др. 1980: 24–27; Пернишка 1980: 5–22). Отно-
шения на еквивалентност са налице във всички случаи, когато лексикалното 
значение на производната дума е еднакво със значението на произвеждащата 
или на словосъчетанието, от което се формира (Земска 1981: 199), например: 
СУ – Софийски университет, петминутка – петминутно съвещание, спец – 
специалист и под. Към отношенията на семантична еквивалентност се отнасят 
и онези формации, които се отличават от своите произвеждащи само и един-
ствено по стилистическата си характеристика (бълг. риж – рижав, козар – коза-
рин, шест – шестак ‘оценка’; рус. кобыла – кобылица, забыть – позабыть).

Типовете словообразувателни отношения са сферите на категориално-се-
мантичната систематизация, тъй като производните думи от всяка отделна част 
на речта имат свои словообразувателни особености, които определят характе-
ра на съответния тип отношения и йерархизацията на словообразувателните 
значения според степента на тяхната обобщеност. Разглеждането на слово-
образувателното значение като функция на словообразувателната структура в 
нейния ономасиологичен аспект дава възможност да се разкрие комплексният 
характер на семантиката на производните думи като вторични образувания и 
заедно с това да се определи степента на обобщеност на интегративната част 
на тази семантика – от най-абстрактните категориално-семантични стойности 
(субстанция с отношение към действие) към по-частните (вършител на дейст-
вието, средство на действието и под.) и начините (средствата) на формалното 
изразяване на тези значения. При голямото многообразие на лексикалните зна-
чения на произвеждащите думи и семантиката на формантите е естествено да 
бъдат разкрити повтарящи се и достатъчно широко разпространени значения с 
по-частен характер, конкретизирани в условията на вътрешния контекст на сло-
вообразувателната структура. Още с пораждането на най-общите отношения 
между структурните компоненти на производната дума се създават условия за 
възникване в нейната семантика на йерархична връзка между общото значе-
ние и по-частните значения, но да се определи пределът на конкретизация е 
трудно и той често се основава на субективна преценка (Митев 2009: 327–329). 
Количеството на частни словообразувателни значения принципно не е ограни-
чено, особено в рамките на отделните словообразувателни типове (Граматика 
1970: 40), но би могло да се приеме, че за съпоставителния анализ те са реле-
вантни, когато обхващат някакво множество от словообразувателни типове в 
двата езика или представят случай на тясно специализирана семантика с харак-
терно за сравняваните езици изразяване.

Словообразувателните категории обединяват редовете от производни 
думи, принадлежащи по своето устройство към различни словообразувателни 
типове. В по-голямата си част категориалните по характер значения са универ-
сални и само в редки случаи (при много голяма степен на конкретизация) меж-
ду българския и руския език се откриват различия. При общност на категориал-
ните словообразувателни значения разкриването на сходствата и различията 
между езиците се осъществява главно на равнище словообразувателни типове.

Така моделът на съпоставителния анализ на българската и руската слово-
образувателна система включва в последователност възловите елементи на 
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описание: част на речта, типове семантични отношения, по-общи катего-
риални словообразувателни значения и по-частни значения, словообразува-
телни типове и подтипове като редове от единства, в които се осъществява 
формално-семантично изразяване на съответните значения в сравняваните 
езици. При такава обща рамка според особеностите на конкретния езиков ма-
териал са възможни уточнения в характера както на общите словообразувател-
ни значения, така и на техните частни реализации. Целите на анализа включват 
разкриване на близост и различие не само в семантичен и формален план, но 
и по отношение на редица функционални свойства: степен на деривационна 
активност, сфери на продуктивност на отделните словообразувателни типове 
и подтипове в двата езика, вътрешноезикова конкуренция, съотносителност на 
словообразувателни и несловообразувателни средства за изразяване на значе-
нията в сравняваните езици1. 

Най-общият поглед върху отделните сфери, участъци и единици на сло-
вообразувателните системи показва преобладаващо сходство на двата езика 
– както в областта на категориалните словообразувателни значения, така и по 
отношение на средствата за тяхното изразяване. По-детайлната съпоставка по 
посочения модел обаче разкрива многообразие в аспектите и степента на бли-
зост/различие на езиците – от пълно сходство до пълно различие.

При съпоставителния анализ може да бъдат констатирани сходства или 
различия още на равнището тип категориални значения. Например общото при 
съществителните в българския и руския език категориално значение абстракт-
на субстанция, назоваваща качество, е представено от сходни в двата езика 
транспозиционни словообразувателни типове с близка степен на продуктив-
ност (ковар-ств-о, могъщ-еств-о; смел-ост, свеж-ест; добр-от-а, чист-от-а; 
велич-ин-а, тиш-ин-а) или от типове, присъщи само на единия език (рус. крут-
изн-а, дешев-изн-а). При словообразувателните отношения на еквивалентност 
значението субстанция, идентична с означената чрез изходната дума или чрез 
съставно наименование, намира в двата езика формално изразяване главно в 
начините на словообразуване, обикновено съществуващи и в българския, и в 
руския език: различните модели на абревиация (БАН, спецотряд, мотел), съ-
кращаването (рус. „усечение“) от типа спец, зам, комп и универбирането (ви-
зит-к-а, маршрут-к-а). Различията между езиците в случая се определят от 
степента на продуктивност на самите модели.

Най-висока степен на близост между двата езика може да се види в слово-
образуването на всички пълнозначни части на речта, но в ограничени участъци 
от системата. Например при съществителните имена няколко категориални мо-
дификационни значения, реализирани в словообразувателни типове с различ-
ни форманти (предимно префикси), не разкриват различия в семантиката и в 
средствата за изразяване: противоположност или отсъствие на това, което е 
назовано с произвеждащата дума: анти-частица, противо-отрова (рус. про-
тиво-яд-ие), де-монтаж, дез-ориентация, контра-атака (рус. контр-ата-

1 Този модел е приложен при практическото описание на производни глаголи с об-
щокатегориално значение от мутационния тип действие с отношение към назованото с 
произвеждащото съществително в руския и българския език (Митев 2014: 81–96).
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ка), не-колегиалност, без-действие, без-ум-ие, дис-пропорция и др.; съвмест-
ност, свързаност с лицето или предмета, назован с произвеждащата дума: 
съ-автор (рус. со-), съ-жител, съ-студент, съ-притежател; ко-дериват, ко-
фермент и др.; първоначалност, древност на означеното с произвеждащата 
дума: пра-родина, прото-българи, прото-тип; предшестване или следване 
на означеното с произвеждащата дума: пред-история, екс-президент (рус. 
экс-), пост-позиция, после-слов, после-слов-ие (само в бълг. след-ренесанс).

Значително е сходството между българския и руския език при образуване-
то на редните числителни, близки по граматичните си свойства с прилагател-
ните. Производните от количествени числителни са с категориално значение 
признак поредност или позиционно място, уточнено от произвеждащото ко-
личествено числително, а образуването им е наследено от по-стар период и 
е сходно в двата езика: от друга основа – бълг. първ-и, втор-и; рус. перв-ый, 
втор-ой; от основи на простите количествени числителни – бълг. три – тр-ет-и, 
пет – пет-и; осемнадесет-и и осемнайсет-и, тридесет и седм-и; хиляда – 
хиляд-ен, милион-ен; рус. три – тр-ет-ий, пять – пят-ый; восемнадцат-ый, 
тридцать седьм-ой; тысяча – тысяч-н-ый, миллион-н-ый. Трябва да се отбе-
лежи, че интерпретацията на форманта в производните от типа бълг. пет-и, 
рус. пят-ый е различна в съвременните описателни граматики: като наставка 
или наставка окончание -и (-а, -о; -и) в българските (ГСБКЕ 1983: 185; Андрей-
чин 1978: 285) и като нулев суфикс в съответните раздели на руските грамати-
ки (Руска граматика 1980: 303–304 и др.). Сложността при интерпретацията на 
съвременните български формации идва по-скоро от историческите промени, 
които са настъпили в окончанията на българските редни думи като резултат от 
наличие в старобългарския език на кратки (именни) и пълни („сложни“) форми 
като пръвъ и пръвыи, отпадане и/или опростяване на пълните форми (пръвыи 
– първи, вторыи – втори, третии – трети, четврътыи – четвърти; примерите 
са от Мирчев 1978: 194–195). Ясно очертано и последователно е различието 
при производните, образувани от сто до деветстотин включително: бълг. сто – 
сто-т/ен, двусто-т/ен; рус. сто – сот-ый, двухсот-ый и др.

Наблюденията показват, че преобладават случаите, в които общото в двата 
езика категориално значение се изразява в отделните части на речта както в 
близки по строеж редове (типове) производни, така и в типовете производни, 
различни по формантните компоненти на структурата си. Например в сферата 
на прилагателните имена модификационното значение слаба степен на при-
знака е представено в двата езика с типа производни, образувани със суфикса 
-оват- (бълг. глуп-оват, рус. бел-оват-ый), само в руския език (с отсянка на га-
льовност) – образувани със суфикс -оньк-/-еньк- (высок-оньк-ий, черн-еньк-ий) 
и само в българския език – с префикс въз- (въз-слаб, въз-жълт) или суфиксите 
-икав (и вариантите му: зелен-икав, жълт-еникав, бел-езникав), -ичък (с отсян-
ка на гальовност: дебел-ичък, прост-ичък).

Друго значение от същата сфера – висока (висша, свръхмерна) степен на 
признака имат типове прилагателни с общи в двата езика форманти – префик-
сите пре-, архи-, свръх- (рус. сверх-), супер-, ултра- (рус. ультра-), префиксите 
пре- (рус. пере-) в словесните фигури от типа бълг. правен-преправен, рус. чине-
ный-перечиненный, първи части на структурата на композити все-, високо- (рус. 
высоко-) (бълг. всемогъщ, високообразован, рус. всесильный, высокоразви-
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тый). В същото време само в руския език са представени производни с пре-
фикса наи- (наи-лучший) и със суфиксите -ейш-//-айш- (богат-ейш-ий, крепч-
айш-ий), -ущ- (больш-ущ-ий), -енн- (здоров-енн-ый). Мястото на отсъстващите в 
българския езык суфиксални производни с такова значение се запълва от пре-
фиксални формации или от описателни речеви (синтактични) структури.

При наречията, образувани чрез транспозиция в българския и в руския 
език, сходна продуктивност и употребителност имат три словообразувателни 
типа със значение за качествен признак на действието, определен от качест-
вото или свойствата, означени с произвеждащото прилагателно. Единият от 
типовете производни представя пряка транспозиция на признака и е форми-
ран чрез присъединяване на суфикса -о към основи на качествени прилага-
телни (бълг. хубав-о, грижлив-о; рус. красив-о, поздн-о, също така формално 
на -е: искренн-е), другият тип семантично се обуславя от определени качест-
вени признаци, съдържащи се във вътрешната структура на относителното 
прилагателно, от чиято основа е образувано наречие чрез суфикса -и (бълг. 
бащинск-и, майсторск-и; рус. отцовск-и, творческ-и). Близки с този тип са 
наречията, оформени различно (в писмен вариант), но образувани в двата 
езика със сходен формант и представящи един и същ словообразувателен на-
чин – префиксно-суфиксния (бълг. по войнишки, по женски; рус. по-бабь-и, 
по-дружеск-и). 

Нееднаква степен на близост и различие между българския и руския език 
се отбелязва при типовете наречия, които в българския принадлежат към ди-
ахронното, историческото словообразуване (от стари падежни форми: ти-
хом, крадешком, гърбом, зиме, нощес, довечера, триж или трижди и др.). 
Образуването на наречия от форми на различни части на речта в руския език 
може да бъде както историческо (издавна, поравну), така и синхронно (но-
чью, вдали, поневоле, по совести). Именно в начините на трансформация, 
в актуалността и продуктивността на различните категории думи се срещат 
най-характерните различия между двата езика в тази област (вж. по-подроб-
но Митев 2011).

Категориалните словообразувателни значения от мутационния тип, фор-
мирани върху основи на думи от същата или от други части на речта, също са 
представени в основните части на речта както от типове производни, близки 
по строеж, така и от типове, различаващи се в двата езика. Една от по-част-
ните разновидности на общокатегориалното значение субстанция с отноше-
ние към действие е значението лице – вършител на действието (Пернишка 
1978: 118–119; Радева 1991: 78–95): ор-ач, бор-ец, реставр-атор, застъп-ник, 
танц-ьор, строи-тел, писк-ун и др. То се реализира в двата езика в множе-
ство сходни словообразувателни типове със суфиксални форманти -тел (рус. 
-тель), -ник//-еник, -ец, -лец, -ар (рус. -арь), -атор//-итор, -ант//-ент, -ор// 
-ьор (рус. -ёр), -ун, -аг(а)//-яг(а), -ач, -тай; а само в руския – с присъщи на този 
език форманти: закуп-щик, носи-льщик, езд-ок, ков-аль, балов-ень, выскоч-к-а, 
замара-шк-а, растеря-х-а, стряп-ух-а, заводи-л-а, и само в българския език – 
с характерни единствено за него форманти: изтърс-ак, забрав-ан, мърмор-ко, 
глез-льо, свир-чо, дрънка-л-о, лов-джия, шега-джия, инат-чия. При много от 
сходните в двата езика типове се проследява различие на продуктивността. На-
пример българският тип производни на -ач включва предимно стилистически 
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неутрални думи и е с висока продуктивност, а в руския език този словообразу-
вателен тип е непродуктивен и включва думи, които се причисляват към разго-
ворния стил. В руския език към посоченото значение се отнасят и някои типове 
производни от общ или женски род (допълнително маркирани с окончания: 
выскоч-к-а, стряп-ух-а и др.), в българския език от общ род са само формаци-
ите на -ло, формално от среден род (плямпало, разг.). Преобладаващата част 
от присъщите само на единия език типове имат стилистическа характеристика, 
свързваща ги с разговорния стил. 

Неопределителните местоимения като един от видовете местоименни 
думи са производни единици, които както в българския, така и в руския език са 
образувани от въпросителните местоимения. Значението за неопределеност 
на предмета или признака е с категориално-граматичен характер и се форми-
ра при участието на различни форманти, доста различаващи се в двата езика. 
Само един тип производни неопределителни местоимения сочи някаква бли-
зост между езиците – с префикса ня-/не- (рус. не-), в който исторически има 
наследник на ѣ (ГСБКЕ 1983: 203): бълг. ня-кой, не-що; ня-какъв, не-чий; рус. не-
кто, не-что, не-который; не-сколько. Другите префиксални форманти рязко се 
различават по форма в двата езика: бълг. еди-кой, еди-що; еди-какъв, еди-чий; 
еди-колко; рус. кое-кто (разг. кой-), кое-что, кое-какой, кое-чей. Постфиксал-
ното образуване на местоименията е представено в българския език само от 
производни с постфикса -годе (кой-годе, що-годе, какъв-годе), докато в руския 
език формациите с характерни за този вид местоимения постфикси са широко 
употребителни в речта: кто-то, кто-нибудь, кто-либо, что-то, что-нибудь, 
что-либо, какой-то, сколько-нибудь и др.

Наред с посочените по-горе примери на преобладаващо сходство между 
двата езика или на различни съотношения по близост и различие в слово-
образувателните системи на българския и руския език съществуват и участъ-
ци, в които е налице пълно или преобладаващо несъвпадение на начините на 
словообразуване или на формантите в различни типове и модели производ-
ни думи. Такава висока степен на различие между българския и руския език 
се среща почти във всички части на речта в различни звена от сравняваните 
системи.

В областта на глаголното словообразуване най-ярко изпъква различието 
при формалното изразяване на общото в двата езика категориално (категори-
ално-граматично) значение възвратност на действието, свързано с изразява-
не на отношение на субекта към действието. В руския език възвратността има 
модификационно словообразувателно изразяване – в производни думи, обра-
зувани чрез постфиксация (а също чрез други начини с участие на постфикс). 
Общото по характер значение получава вътрешноструктурно уточнение и е 
представено от множество частни значения. Формират се редове (подтипове) 
глаголи, различаващи се само по частните си значения: общовъзвратно (го-
товить-ся; усложнено с „начало“: раз-бежать-ся), собствено възвратно (мы-
ть-ся), взаимно възвратно (обнимать-ся), активно безобектно (бодать-ся), 
пасивно качествено (ломать-ся), страдателно (асфальтировать-ся) и др. В 
българския език всички възвратни глаголи се образуват с помощта на проме-
нящата мястото си частица за означаване на възвратност се (мия се, аз се мия), 
наричана понякога дистантна морфема. Частните значения са същите както в 

19 За словото – нови търсения и подходи
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руските възвратни глаголи, с изключение на значението за активно безобектно 
свойство (бодать-ся, кусать-ся), на които съответстват български невъзврат-
ни глаголи (кравата боде, кучето хапе), единственото изключение се среща 
в детската реч, срв. например в двата езика: – Мама, Петя дерется, не буду 
с ним играть; – Мамо, Петър се бие, няма да играя с него („обича, склонен е 
да се бие“).

Производните съществителни с модификационното категориално значе-
ние невръстно същество в руския език се реализират в няколко словообразу-
вателни типа със суфиксални форманти -онок//-ат(а) (медвеж-онок, пастуш-
онок), -оныш (зме-еныш), -чук (бар-чук, саран-чук), а също с префиксно-суфикс-
ни форманти под-…-ок (под-свин-ок) и недо-…-ок (недо-пëс-ок). В българския 
език съществителните със същото категориално значение се разпределят в 
словообразувателни типове, които не само имат формално различни от ру-
ските суфикси, но и съдържат като основен функционално по-широк съдържа-
телен компонент умалителност – гальовност: -е (петл-е, вълч-е, сестрич-е), 
-че (брат-че, овчар-че), -ле (брат-ле, миш-ле), -ичк(а) (сестр-ичк-а), -енц(е) 
(пил-енц-е). Така разликата между езиците се оказва не само в несъвпадащите 
форманти, но и в това, че руската категория производни е специализирана, до-
като българската не е (за сравнение: врат-ле, вратл-енце, мъж-ле, жен-ичка, 
филм-че).

Част от съществителните с мутационно категориално значение вещество, 
материал – носител на предметен признак в руския език имат тясно специа-
лизирано значение месо на животното, назовано с произвеждащото същест-
вително, което се изразява с помощта на суфикса -ин(а)//-атин(а): свин-ин-а, 
кон-ин-а, осетр-ин-а, гус-ятина, страус-ятина и др. Типът е продуктивен. В 
българския език всички съществителни с такова значение са субстантивати от 
среден род, семантически опиращи се на словосъчетание: свинск-о („свинско 
месо“), телешк-о, говежд-о, конск-о, пилешк-о и др. При структурни затрудне-
ния или екзотичност на животното обикновено се използват словосъчетания от 
типа месо от гъска, месо от щраус.

При числителните имена категориалното модификационно значение 
умалителност и гальовност е представено в българския и руския език по 
различен начин. В двата езика има ограничен брой производни, образувани 
от думи за означаване на част от цялото, като използваните форманти са как-
то сходни, така и специфични за всеки език: бълг. четвърт-инк-а, половин- 
к-а, третин-к-а, осмин-к-а; рус. половин-к-а, четверт-ушк-а, восьм-ушк-
а. За разлика от руския език умалително-гальовни числителни в българския 
език се образуват и от ограничен кръг други количествени думи с участието 
на няколко суфикса: -ичък//-ичк- (един – едн-ичък – със съответните форми 
за женски, среден род и множествено число), -чки (две-чки, три-чки), -нки 
(две-нки, три-нки), -ки (четир-ки), а когато производните са отнесени към 
количество лица: -ка (двам-ка, трим-ка, четирим-ка), -ца (двам-ца, трим-
ца). Умалителността (съчетана с гальовност) е както свързана с количест-
веното значение на произвеждащите думи, така и смислово произтича от 
пред метните същности, характеризирани по количество. Думите от посоче-
ната категория се употребяват предимно в детската реч или в речта, адреси-
рана към деца. 
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Глаголи с умалително-гальовно значение в руския език не се срещат. За 
разлика от него в българския език има продуктивно образуване на глаголи с 
такова значение, макар и с тясна сфера на употреба – обикновено при общу-
ването с деца и в детската реч. Производните глаголи са образувани от гла-
голни основи най-често с помощта на суфикса -к- (гледам – глед-к-ам, боря 
се – бор-к-ам се, наням – нан-к-ам; папам – пап-к-ам, аналогично гуш-к-ам, 
лап-к-ам, жум-к-ам, пиш-к-ам, слуш-кам, тич-к-ам, троп-к-ам, ход-к-ам и 
др.), но също и чрез неговите по-малко продуктивни разширени варианти: 
-инк- (спя – сп-инк-ам), -ичк- (боря се – бор-ичк-ам се), -ук- (щъпам – щъп-
ук-ам), -урк- (цапам – цап-урк-ам) и др. В дълбочина значението на такива 
глаголи съдържа конотации, свързани с емоционално отношение към субекта 
на действието, когато той е дете, но също така на детето към неговия око-
лен свят. Някои глаголи са носители само на умалително значение, понякога 
съпроводено с отсянка на непълнота на действието (кашл-юк-ам, куц-ук-ам, 
хълц-ук-ам, клат-ушк-ам) и елементи на негативна оценка (бъркам – бър-
ник-ам, живея – жив-урк-ам).

*  *  *
Словообразуването е една от тези езикови (под)системи, в които най-сил-

но се проявява общото сходство между българския и руския език. Близостта е 
обусловена от редица причини: а) общия произход на двата езика и съответ-
но на ресурсите на словообразуването (изходни лексеми, афиксални средства, 
словообразувателни начини, обобщени модели); б) близостта на класифика-
ционната лексикално-граматична система и способността за реализация на 
споменатите ресурси при попълването на частите на речта чрез словообразу-
ване; в) взаимодействието и взаимното влияние на двата езика в различни-
те исторически етапи от тяхното развитие; г) наличието на общи източници на 
външно (чрез заемане) попълване на словообразувателните системи с изходна 
лексика, словообразувателни средства и образци.

Факторите, които определят различието между българския и руския език, 
са преди всичко: а) особеностите на индивидуалното развитие на езиците, 
довели до появата на специфични средства на словообразуване, до частично 
несъвпадане на форми или значения при сходни езикови средства, до ограни-
чаване или усилване в единия от езиците на продуктивността при сходство на 
словообразувателните типове, до различни прояви на конкурентни на слово-
образуването синтактични структури; б) влиянието на други езици върху систе-
мата на единия от двата езика; в) специфичното „виждане на света“ от страна 
на носителите на българския и руския език и особеното му претворяване в ези-
ковите средства и единици.
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Атанаска Атанасова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ 
НА ИНГРЕСИВНИТЕ ГЛАГОЛИ С ПРЕФИКС ЗА-

1. УВОД

Глаголната префиксация като езиков процес и префигираните глаголи пре-
дизвикват интерес в българското езикознание от втората половина на ХХ в. на-
сам. Като резултат в българската лингвистика са представени различни изслед-
вания, които описват отделни страни от това явление – словообразуване, видо-
образуване, морфофонетика. Макар че глаголната префиксация е задоволително 
изследвана като цяло, спецификите на отделните типове префигирани глаголи 
рядко са обект на самостоятелни проучвания. По тази причина в настоящата ра-
бота вниманието е насочено конкретно към словообразувателните особености 
на ингресивните (начинателните) глаголи с префикс за-, като целта е да се про-
следи дали те се вписват в общата рамка и ако не, какви са техните особености.

Когато се говори за глаголно словообразуване, много често то се обвързва 
с категориите вид на глагола и начини на глаголно действие, което има своето 
логично обяснение – именно това са категориите, които са в най-тясна връзка 
с образуването на нови глаголи, и затова неслучайно този проблем намира от-
ражение във всички граматики на българския език. Тъй като обект на разглеж-
дане са именно ингресивните глаголи с префикс за-, т.е. глаголите с ингресивен 
начин на действие, вниманието тук е насочено конкретно към взаимодействи-
ето между словообразуване и вид на глагола.

2. МАТЕРИАЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Проучването е осъществено върху материал от 554 префигирани (вклю-
чително и полипрефигирани1) глагола с префикс за-, извлечен от Български 
тълковен речник (вж. БТР 1997) и допълнен от честотната статистика на гла-
голите в корпус от 342 642 думи, ресурс на Секцията по компютърна линг-
вистика в Института за български език при БАН (вж. http://dcl.bas.bg/polezni/
interesni/). 

1 Под полипрефигирани глаголи в настоящото изследване се разбират всички гла-
голи, които в морфемната си структура съдържат два и повече префикса, като първи в 
линейния ред от морфеми е именно префиксът за-.
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3. СЛОВООБРАЗУВАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ИНГРЕСИВНИТЕ ГЛАГОЛИ С ПРЕФИКС ЗА-

3.1. Общи особености

Когато се говори за словообразуване и словообразувателни особености на 
глаголите, първите въпроси, на които трябва да се отговори, са: какъв е видът 
на мотивиращата основа, кой е формантът, с който се образуват съответните 
производни глаголи, каква е словообразувателната им парафраза, към кой оно-
масиологичен тип принадлежат. С оглед на поставените въпроси и на анали-
зирания материал трябва да се каже, че разглежданите в настоящото изслед-
ване глаголи са девербални глаголни образувания с префикс за-, които имат 
словообразувателна парафраза ‘почвам/започвам да извършвам действието, 
посочено от мотивиращия глагол’ и които принадлежат към модификационния 
ономасиологичен тип според теорията на М. Докулил.

3.2. Взаимодействие между
словообразуване и вид на глагола

Като словообразувателни форманти префиксите променят преди всичко 
значението на глагола, като го стесняват и конкретизират, и по този начин при-
числяват новополучения производен глагол към определен начин на глаголно 
действие, с което се реализира тяхната словообразувателна функция. Едва на 
второ място се реализира възможността префиксът да има и словоизменител-
на функция и да окаже влияние върху вида на новообразувания глагол.

3.2.1. Взаимодействие между словообразуване и вид
на глагола при префигираните ингресивни глаголи с префикс за-

Взаимодействието между префиксацията като словообразувателен про-
цес и вида на глагола е обект на описание във всички граматики на българския 
език. Основният въпрос, на който изследователите обръщат внимание, е свър-
зан с реда на присъединяване на афиксите и е отдавна проучен и установен в 
българистиката (вж. напр. Андрейчин 1938/2010; Матеев 1952; Маслов 1963; 
Иванчев 1970; Андрейчин 1978; Маслов 1982; ГСБКЕ 1998; Пашов 1999; Куца-
ров 2007; Ницолова 2008 и др.). Според наложилото се мнение префигирани 
глаголи се образуват по два начина:

a) глагол от несвършен вид + префикс = глагол от свършен вид2 (НСВ3 → 
СВ-14);

б) глагол от свършен вид + префикс = глагол от свършен вид (СВ → СВ-1).

2 Отделните изключения, при които въпреки префиксацията видът на глагола остава 
несвършен, са описани подробно в граматиките. Тези глаголи не са образувани с префикс 
за- с ингресивно значение и поради тази причина не се разглеждат тук.

3 За означаване на вида се използват традиционните съкращения: НСВ – несвършен 
вид, СВ – свършен вид, ДВ – двувидов глагол.

4 Цифрата след съкращението за вида посочва словообразувателната стъпка, на която 
се образува конкретният глагол, напр.: чета (НСВ) → зачета (СВ-1) → зачитам (НСВ-2).
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В първия случай префиксът има словообразувателна функция, едновре-
менно с която се реализира и словоизменителната му функция, докато във 
втория случай функцията на префикса е само словообразувателна, тъй като 
води единствено до промяна в лексикалното значение, без да променя вида 
на глагола. 

По отношение на префикса за- с ингресивно значение повечето изследо-
ватели приемат, че поради семантични ограничения той се прибавя само към 
несвършени по вид глаголни основи (Андрейчин 1978; Пернишка 1979; Маслов 
1982; ГСБКЕ 1998; Ницолова 2008). В някои по-ранни изследвания обаче е пред-
ставено мнението, че за- с ингресивно значение понякога може да се присъе-
динява и към свършени по вид глаголи (Венедиктов 1955: 175, 184), а в по-нови 
публикации се твърди, че за- с ингресивно значение се присъединява само към 
свършени по вид глаголи (Петрова 2007: 36–37). 

Анализът на материала показва, че в 464 случая системно се образува как-
то глагол от свършен вид, така и глагол от несвършен вид с този префикс с това 
значение. Във всички тези случаи с изключение на заобикна/заобиквам пре-
фиксът за- с ингресивно значение се присъединява към глаголна основа от нес-
вършен вид, а от новополучения глагол от свършен вид чрез прибавянето на 
имперфективиращ суфикс се образува съответният глагол от несвършен вид, 
напр. гледам (НСВ) → загледам (СВ-1) → заглеждам (НСВ-2), духам (НСВ) → 
задухам (СВ-1) → задухвам (НСВ-2), крача (НСВ) → закрача (СВ-1) → закрачвам 
(НСВ-2). При заобикна/заобиквам обаче би трябвало префиксът за- с ингресив-
но значение да се присъединява към глаголна основа от свършен вид, което 
повдига определени въпроси като дали този случай е изключение, при което се 
преодоляват семантичните ограничения, наложени от семантиката на префик-
са и семантиката на свършения вид, дали тези глаголи са реално възможни, 
или са само потенциални и пр. Словообразувателните парафрази на заобикна 
и заобиквам са съответно ‘започвам да обикна’ и ‘започвам да обиквам’. Те по-
казват, че няма как да се образува глагол заобикна поради семантични ограни-
чения, наложени от семантиката на вида и семантиката на префикса. За разлика 
от това заобиквам е реално възможен, а образуването му става чрез присъеди-
няване на префикс за- с ингресивно значение към несвършения по вид глагол 
обиквам, т.е. глаголът заобиквам е от свършен, а не от несвършен вид, защото 
последният прибавен афикс е именно префиксът. Този глагол е дефективен5 по 
вид, тъй като няма как от него да се образува нов глагол от несвършен вид. 

Според анализирания материал дефективност се наблюдава в общо 61 
случая. В 59 от тях с префикса за- с ингресивно значение се образуват глаголи 
само от свършен вид, напр. заплувам, запротестирам, заусуквам, като всички 
с изключение на зажаля, засипя2 (‘започвам да сипя’) и затрудя се са от трето 
спрежение. В останалите два случая глаголите са класифицирани като двувидо-
ви – задействам и заизмъквам.

Количествените данни са обективно основание да се твърди, че префиги-
раните ингресивни глаголи с префикс за- като цяло се подчиняват на слово-

5 Подробно за възможните причини за появата на дефективност при ингресивните 
глаголи с префикс за- вж. при Пернишка 1979.
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образувателните особености на българския език, тъй като системно се образу-
ва както глагол от свършен, така и глагол от несвършен вид (88,19%). Сравни-
телно малка част от тях правят изключение и се характеризират с дефективност 
в слово- и видообразуването (11,43% само от свършен вид и 0,38% двувидови). 

3.2.2. Взаимодействие между словообразуване
и вид на глагола при полипрефигираните

ингресивни глаголи с префикс за-

Взаимодействието между образуването на полипрефигирани глаголи и 
вида на глагола е обект на по-задълбочено изследване единствено в доктор-
ската дисертация на А. Атанасова (Атанасова 2011). Освен нея внимание на 
взаимодействието между вторичната префиксация и видообразуването обръ-
щат само трима автори – Гр. К. Венедиктов (Венедиктов 1955), Ю. С. Маслов 
(Маслов 1982) и Ст. Петрова (Петрова 2007). И четиримата изследователи при-
емат, че при глаголите с два и повече префикса за определяне на вида е важна 
поредността на присъединяване на афиксите, т.е. при глаголи, които съдържат 
едновременно префикс (един или повече) и суфикс, видът се определя в зави-
симост от последния прибавен афикс.

С оглед на разглеждания проблем в настоящата работа се представят само 
мненията, които засягат словообразувателните особености на ингресивните 
глаголи за префикс за-.

Според Гр. К. Венедиктов образуването на ингресивни полипрефигирани 
глаголи с префикс за- става по следния начин6:

 СВ-3 заизхвърлям

 ↑ ↑ 

 НСВ-1 НСВ-2 хвърлям изхвърлям
 ↑  ↑ ↑ ↑ 

СВ → СВ-1 хвърля → изхвърля

Както става видно от схемата, мотивираща основа за образуването на по-
липрефигирания глагол е несвършеният глагол изхвърлям, а новообразуваният 
глагол заизхвърлям е от свършен вид, което съответства на общото мнение, 
че видът на глагола се определя в зависимост от последния прибавен афикс. 
Гр. К. Венедиктов посочва, че тук префиксът освен словообразувателна има и 
перфективираща (словоизменителна) функция.

Авторът обаче изказва мнение, че за- с ингресивно значение понякога се 
присъединява и към глаголни основи от свършен вид (Венедиктов 1955: 175, 
184), с което влиза в противоречие с общоприетото мнение, че това е невъзмож-
но поради семантични ограничения. Той не изяснява в какви случаи става това, 
но посочва, че тогава префиксът има единствено словообразувателна функция, 
тъй като се променя само значението на мотивиращия префигиран глагол.

6 Съществуващите мнения са представени чрез формализация с цел по-лесно про-
следяване на приликите и разликите между посочените от четиримата автори начини на 
слово- и видообразуване при полипрефигираните глаголи. Запазват се обаче конкретните 
примери, посочени от всеки от изследователите.



298

Според Ю. С. Маслов начинът за образуване на ингресивни полипрефиги-
рани глаголи  може да се онагледи чрез следната схема:

 СВ-3 заизяждам
 ↑ ↑

 НСВ-2 изяждам 
 ↑  ↑ 
 НСВ → СВ-1 ям →изям

С оглед на разглеждания проблем може да се каже, че тази словообразува-
телна верига съответства на посочения от Гр. К. Венедиктов начин, независимо 
че има разминаване между представените схеми. В случая то е без отношение 
към образуването на ингресивни глаголи с този префикс. Съществена обаче е 
разликата във вижданията между двамата езиковеди за вида на мотивираща-
та основа. Ю. С. Маслов застъпва утвърденото в славистиката мнение, че пре-
фиксът за- с ингресивно значение се прибавя единствено към несвършени по 
вид глаголни основи.

Според Ст. Петрова полипрефигирани ингресивни глаголи с префикс за- се 
образуват от производни свършени глаголи по следния начин:

 НСВ-2 разглеждам  
 ↑ ↑   

НСВ → СВ-1 → СВ-2 гледам → разгледам → заразглеждам

Тя приема, че префиксът за- с ингресивно значение се прибавя към свър-
шената префигирана глаголна основа, за разлика от Гр. К. Венедиктов, който 
твърди, че това е възможно само понякога, и от Ю. С. Маслов, според когото 
този префикс се прибавя единствено към глаголни основи от несвършен вид.

Както става ясно, трите разгледани становища се различават по въпроса 
към какви по вид основи се прибавя префиксът за-. 

Според А. Атанасова, която прилага функционално-семантичен подход 
при определяне на реда на присъединяване на афиксите при полипрефигира-
ните глаголи, глаголите с префикс за- с ингресивно значение се образуват по 
два начина. Според първия от тях, който съответства на посочените от Гр. К. 
Венедиктов и Ю. С. Маслов модели, се образуват само свършени по вид по-
липрефигирани глаголи:

 СВ-3 заизвивам
 ↑ ↑
 НСВ-2 извивам
 ↑ ↑

НСВ/СВ → СВ-1 вия → извия

Вторият модел е илюстрация на случаите, когато има и свършен, и не-
свършен полипрефигиран глагол, като схемата за образуването на глаголите е 
следната: 
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 НСВ-2 → НСВ-3  познавам се → запознавам се
 ↑ ↓ ↑ ↓

НСВ/СВ→ СВ-1 СВ-4 зная → позная се запозная се

Чрез анализ на конкретен материал А. Атанасова потвърждава изказаното 
от Е. Пернишка мнение, че когато има и свършен, и несвършен глагол с префикса 
за- с ингресивно значение, то съответният свършен глагол е образуван от несвър-
шения полипрефигиран глагол (Пернишка 1979: 306). Аргументът на авторките е, 
че значението ‘начало на действие’, т.е. фазовост, не може да свърже със значе-
нието на свършения вид, т.е. комплексност. На това основание може да се оспо-
рят мненията на Гр. К. Венедиктов и Ст. Петрова, че префиксът за- с ингресивно 
значение може да се добавя и към свършени по вид глаголни основи.

Анализът на конкретния материал показва, че само в 29 от всички 554 слу-
чая има полипрефиграни глаголи, при които префиксът за- с ингресивно значе-
ние е първи в линейния ред от морфеми. В 9 от тях има глагол както от свършен 
вид, така и глагол от несвършен вид. В 6 от тези 9 случая префиксът за- се при-
съединява към глаголна основа от несвършен вид, а от новополучения глагол 
от свършен вид чрез прибавянето на имперфективиращ суфикс се образува 
съответният глагол от несвършен вид, напр. тека (СВ) → втека се (СВ-1) → 
втичам се (НСВ-2) → завтичам се (СВ-3) → завтичвам се (НСВ-4), лича (НСВ) 
→ приличам (НСВ-1) → заприличам (СВ-2) → заприличвам (НСВ-3). При тях сло-
вообразуването става в съответствие с общите правила. В останалите 3 случая 
може да се твърди, че има обратно словообразуване, т.е. че от несвършената 
глаголна основа с префикс за- чрез отстраняване на имперфективиращия су-
фикс се получава съответният глагол от свършен вид, напр. зра (СВ) → подозра 
(СВ-1) → подозирам  (НСВ-2) → заподозирам (СВ-3) → заподозра (НСВ-4), зная 
(НСВ) → позная се (СВ-1) → познавам се (НСВ-2) → запознавам се (СВ-3) → за-
позная се (НСВ-4).

Според анализирания материал дефективност в словообразуването, а 
оттам и във видообразуването, се наблюдава в 20 от разглежданите случаи 
на ингресивни полипрефигирани глаголи с префикс за-. При тях се образуват 
само глаголи от свършен вид, напр. заизвиам, заизливам, заразглеждам, като 
всички те са от трето спрежение. В разглеждания материал няма двувидови 
полипрефигирани глаголи с този префикс с посоченото значение.

Направените наблюдения потвърждават съществуващото мнение, че ко-
гато липсва свършен полипрефигиран глагол с префикс за- с ингресивно зна-
чение (заизвивам), префиксът като последно прибавен афикс определя вида 
на глагола. В този случай той има и словообразувателна, и словоизменителна 
функция за разлика от случаите, когато се образуват и несвършен, и свършен 
полипрефигиран глагол (запознавам се/запозная се), при които префиксът има 
словообразувателна, но не и словоизменителна функция. 

Посочените количествени данни показват, че при ингресивните полипре-
фигирани глаголи с префикс за- по-често се образуват дефективни по вид гла-
голи (в 68,97% от случаите), а значително по-рядко се образува както глагол от 
несвършен, така и глагол от свършен вид (в 31,03% от случаите).
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*  *  *
В резултат от направеното проучване върху словообразувателните особено-

сти на ингресивните глаголи с префикс за- се установява, че, от една страна, тези 
глаголи се образуват по общоустановените правила, но от друга – те имат и свои 
особености, които не са характерни за останалите производни префигирани гла-
голи. Също така изследването показва, че има разлика в словообразуването при 
префигираните и полипрефигираните глаголи с този префикс с разглежданото 
значение. При префигираните глаголи системно се образуват както свършени, 
така и несвършени по вид глаголи, докато при полипрефигираните глаголи по-
често се наблюдава дефективност в слово- и видообразуването.
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ЗА ФОНОЛОГИЧНИЯ СТАТУС НА ПАЛАТАЛИЗИРАНИТЕ
И НА ПАЛАТАЛНИТЕ СЪГЛАСНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Фонологичната интерпретация на фонетичните явления не е била една от 
най-силните страни на българските изследователи. Усилията на нашите спе-
циалисти в тази област са били насочени най-вече към изясняване на звуко-
вите особености на езика, докато на социалната (смислоразличителната) им 
функция се е обръщало по-малко внимание. Обилна светлина по тези пробле-
ми, и по-специално по въпроса за артикулацията на меките съгласни в българ-
ски, хвърля пространната студия на проф. Ст. Стойков „Палаталните съгласни в 
българския книжовен език“ (Стойков 1952: 4–63), която има основополагащо 
значение за установяване на броя, същността, характера, дистрибуцията и раз-
войните тенденции на меките съгласни. Той убедително проследява зигзаго-
образното колебание във възгледите на наши и чужди учени за броя им (8, 
12, 15, 16, 17, 18, 20); характера (степента на мекост – по-силна, средна или 
слаба); дистрибуцията (в средисловие, краесловие) и развойните тенденции 
(към отстраняването или запазването им). Не е така обаче с фонологичната (а 
успоредно с това и терминологичната) характеристика (и наименованията) на 
тези типични за книжовния език фонеми. У Стойков в една и съща функция те 
са наречени ту палатални, ту меки, ту палатализувани. Оттук и парадоксалното 
заключение за съществуване на палатална корелация (?!) в български език 
(Стойков 1952: 11). Поставянето на знак за фонологично равенство между раз-
личните типове меки съгласни не би предизвикало удивление и би могло да се 
изтълкува като своеобразна авторска концепция, ако не съществуваха препрат-
ки към основоположника на класическата фонология – Н. С. Трубецкой, който 
не би и помислил да прави подобни констатации. За да се убедим в това, в 
нашето изследване ще използваме доста обстойно автентичните мисли на са-
мия Трубецкой, опровергаващи едни или други внушения за неговата теория, 
направени от нашите изследователи.

Стойков пише: „На първо място има разногласия относно броя на палатал-
ните съгласни (тук и по-нататък курсивирането на термините в цитатите е мое – 
И. К.)… Четвърти езиковеди като Н. С. Трубецкой ги изчисляват на 16 (п’, б’, м’, т’, д’, 
н’, к’, г’, дз’, с’, з’, ф’, в’, л’, р’, й)“. След това (под линия на другата страница) следва и 
самото обяснение на Стойков. Като отъждествява меките съгласни с палаталните, 
той допълва: „По-точни и по-правилни са термините палатални (твърдонебни, 
небни) и непалатални, защото отговарят на учленителните им особености: ме-
ките съгласни се учленяват върху твърдото небце (палатума), а твърдите върху 
мекото небце, алвеолите, зъбите и устните“. Цялото изследване носи заглавието 
„Палаталните съгласни в българския книжовен език“ (Стойков 1952). То е вариант 
на неговия труд „Palatálni souhlásky ve spisovné bulgarštině“ (Стойков 1949).

Концепцията се разраства и от твърдението, че „покрай тия два основни 
типа съгласни (твърди и меки) от учленително гледище съществува и трети 
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тип съгласни, наричани обикновено смекчени или омекчени (палатализувани, 
онеб нени)“ (Стойков 1952: 9) и по-нататък: „Трябва да се подчертае, че между 
меките (палаталните) и смекчените (палатализуваните) съгласни няма резки 
учленителни и слухови граници, та затова понякога е доста трудно да се опре-
дели точно кога една съгласна е мека или смекчена“ (Стойков 1952: 10).

В резултат на големия авторитет на учителя по фонетика – проф. Ст. Стой-
ков, неговите ученици в първите си работи, т.е. до усвояването и конкретното 
прилагане на фонологичните принципи на Н. С. Трубецкой, макар и спорадич-
но, сме използвали някои от термините на проф. Стойков.

Причината за тоталното смесване на всички типове меки съгласни у Стой-
ков се крие в прехвърлянето на чешката теория, практика и терминология, ва-
лидни обосновано за чешкия книжовен език, в който действително битуват 
палатални фонеми (и в артикулационно, и във фонологично отношение), вър-
ху българския книжовен език, където няма никакви палатални фонеми, а още 
повече и „палатална корелация“, която всъщност изобщо не може да съществу-
ва, тъй като в палаталния ред от съгласни няма корелативни отношения.

Много по-късно, през седемдесетте години на ХХ в., след дълги лутания и 
първоначално отхвърляне на мекостната съгласкова корелация, а след това и 
след приемането ѝ в духа на Ст. Стойков, Д. Тилков, „цитирайки“ Трубецкой, до-
веде нещата до абсурд след произволен „превод“ на текстовете на основателя 
на фонологията и на структурализма с термини, които той не е употребявал и 
не би могъл да употреби, понеже те биха довели до обратния смисъл на него-
вите констатации.

Тъй като многократно ще ни се наложи тук да цитираме „Основы фоноло-
гии“ (руски превод) на Трубецкой (1960), по-нататък ще привеждаме за крат-
кост само страниците от книгата.

Текстът у Трубецкой е следният: „Пожалуй, наиболее распространенной 
является коррелация палатализации, то есть противоположение согласного с 
нейтральной окраской и согласного имеющего i-образную (или j-образную) ок-
раску. В качестве единственной тембровой корреляции она встречается в гаэ-
льском, польском, литовском, русском, украинском, молдавском, мордовском, 
японском и др. языках. Область распространения её внутри консонантной сис-
темы, однако, не везде одинакова: в японском и литовском она охватывает все 
локальные ряди, а в украинском и мордовском – только апикальный и сиби-
лянтный ряды. Отдельные языки, в которых эта корреляция встречается, 
весьма отличаются друг от друга также в отношении фонетической реа-
лизации палатализованных согласных“ (с. 153). В неверния превод на Тилков, 
и то в последната му част, палатализираните съгласни, участващи в корела-
цията по палатализация, посочени от Трубецкой, се превръщат в палатални 
съгласни: „Най-тънко и точно наблюдение – пише Тилков – върху същността на 
диференциалния признак на палаталните съгласни е направил Н. С. Трубец-
кой, който подчертава значението на йотовата окраска при палатализацията на 
съгласните: „Отделните езици, в които тази реализация се среща, съществено 
се различават и по отношение на палаталните съгласни“ (Тилков 1980: 91).

В същата статия Тилков преиначава и Якобсон при разглеждането на ди-
езността, като произволно подменя термина палатализирани съгласни с пала-
тални. „В акустично отношение палаталните (?!) съгласни се определят като 
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диезни. Според Якобсон „диезните фонеми се противопоставят на съответните 
недиезни с повишаване или усилване на някои от съставящите спектъра висо-
ки честоти“ (Тилков 1980: 91). Тилков е пренебрегнал факта, че Якобсон има 
специално посветен труд на палатализираните съгласни (а не на палатал-
ните!) като основни членове на корелацията твърдост – мекост, характерна 
за някои северноазиатски и източноевропейски езици. В „Основи на фоноло-
гията“ Трубецкой специално отбелязва труда на Р. Якобсон „К характеристике 
евразийского языкового союза“ (Якобсон 1931), „где перечисляются евразий-
ские (то есть восточноевропейские и северноазиатские) языки с корреляцией 
палатализации, а также TCLP, IV, стр. 234 и следв. и Actes du IV-ème Congrès 
international de linguistеs“ (с. 152).

И при Тилков (както и при Стойков) причината за смесването (и недифе-
ренцирането) на палаталните съгласни с палатализираните се крие в школата 
на обучение. Тилков доста продължително време специализира във Франция, 
където се анализират именно палаталните съгласни – факт, свързан с особе-
ностите на френския книжовен език. Изследванията (и терминологията) за тях 
механично се пренасят и върху книжовния български език, в който те не съ-
ществуват като фонеми, не образуват самостоятелен палатален ред и не участ-
ват в никаква „палатална“ корелация.

И Стойков, а и Тилков след него извършват следните грешки, които обаче 
след това се задълбочават и се превръщат в методология: 1. Поставят знак за 
равенство между общия термин меки съгласни и частния термин палатални 
съгласни; 2. Статус на фонеми у двамата получават преди всичко „палаталните“ 
съгласни, а палатализираните (смекчените) се превръщат само в позиционни 
варианти пред предните гласни (от типа на е и и) както на меките, така и на 
твърдите съгласни; 3. Мекостната корелация в книжовния български език не е 
между „палатални“ и „непалатални“ – както смятат те, – а между палатализира-
ни и непалатализирани съгласни; 4. Позоваването на класиците на структурал-
ната фонология Н. С. Трубецкой и Р. Якобсон е само външно, а не проникновено 
и фактологично, затова в значителен брой случаи то е преиначено и текстово 
(срв. набеждаването на Якобсон от страна на Тилков, че още в 30-те години 
Р. Якобсон „също както и Трубецкой посочва ограниченото позиционно дейст-
вие на палаталната корелация (?!)“ (Тилков 1983: 79).

Тук изрично трябва да подчертаем, че тeзи наши изводи се отнасят само до 
книжовния новобългарски език и до източните български диалекти, на базата 
на които той е възникнал. В западните български говори ситуацията е съвърше-
но различна, но за това ще стане дума по-нататък.

Всъщност нека разгледаме концепцията на Трубецкой и на Якобсон, като 
използваме по повдигнатите въпроси автентичните текстове на самите автори, 
без да ги преразказваме произволно.

Основната идея и на двамата големи фонолози не е в посочването на съ-
ществуването на някаква (измислена) „палатална“ корелация (в български език), 
а в установяването на действителна съгласкова евроазийска корелация между 
палатализирани и непалатализирани консонанти. Трубецкой изрично подчер-
тава: „палатализованные согласные иногда отличаются от соответствующих им 
непалатализованных не только „окраской“, но и особыми артикуляторными 
признаками. Однако с точки зрения фонологической системы данного языка 

20 За словото – нови търсения и подходи
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все эти вторичные различия в артикуляции несуществены, хотя они-то чаще 
всего и поражают иностранца. Противоположение палатализованных и непала-
тализованных оказывает часто сильное влияние и на реализацию окружающих 
гласных; иностранец порой замечает только комбинаторные варианты гласных, 
совершенно не воспринимая тембровых различий согласных (…) В языке, где 
есть корреляция палатализации, в любом случае самым существенным при-
знаком является „окраска“ (тембр) согласного. Среди всех прочих артикуля-
торных признаков во внимание принимаются только признаки, общие данному 
согласному и его „партнеру“. Из этого, между прочим, следует, что в таком языке 
палатальный ряд едва ли возможен как автономный: он обычно и трактуется 
как „палатализованный апикальный“ или как „палатализованный гутуральный“. 
В нашем исследовании „Palabishe Studien“ мы допустили существование в полаб-
ском языке, с одной стороны, корреляции палатализации, а с другой стороны, 
автономного палатального ряда. Такое допущение было ошибочным (…) полаб-
ские палатальные можно рассматривать как „палатализованные гутуральные“ 
(с. 153). Абсолютно същата характеристика се отнася и за книжовните (и източно-
българските) силно меки г”, к”, х”, които по същите причини се включват в корела-
цията по палатализация, въпреки че фонетично са истински, „чисти“ палатали.

Особено категорична е оценката на Трубецкой за характера на фонологиче-
ското противопоставяне между палатализираните и непалатализираните в (из-
точно)български: „Фонологическая оппозиция нейтрализуется (…) Примером 
могут служить японский, литовский и (восточно)болгарский, где противополо-
жение палатализованных и непалатализованных согласных фонологически 
значимо лишь перед гласными заднего ряда и нейтрализуется перед гласными 
передного ряда“ (с. 259). Отново за фонологично противопоставяне между па-
латализирани и непалатализирани съгласни, завършващо с асимилативно-
дисимилативна неутрализация, говори Трубецкой в следния контекст: „Если 
например в болгарском, литовском и полабском противоположение палата-
лизованных и непалатализованных согласных нейтрализуется в положении 
перед всеми согласными, то здесь имеет место ассимилятивно-диссимилятив-
ная нейтрализация, обусловленная контекстом, ибо перед теми согласными, 
которые сами являются членами корреляции палатализации“ (с. 263). Същата 
мисъл за българския език намираме у Трубецкой и в частта „Последствия раз-
личных типов нейтрализации“ (с. 270–271).

Неслучайно неколкократно, когато говори за българската фонологична ко-
релация палатализирани – непалатализиарни съгласни, той изрично подчер-
тава, че става дума за книжовния език и за източните български говори, т.е. 
изключва западнобългарските диалекти. В западните говори няма мекостна 
корелация, но няма и „палатална корелация“. Там битува самостоятелен па-
латален ред само от няколко меки (но много силно меки) съгласни (истински 
палатали), които са автономни – срещат се и пред задни, и пред предни гласни, 
т.е. не са зависими от фонетичната позиция, в която се намират. Палатални-
ят ред е контрапункт на корелацията палатализирани – непалатализирани 
съгласни. Както видяхме по-горе, той не може да съжителства едновременно в 
една система с корелацията палатализирани – непалатализирани. Палатални-
ят ред в западните говори у Трубецкой е представен от „българските диалек-
ти в Македония и Албания“ (с. 305), и по-специално от говора на Бобощица. 
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Различна е в различните езици и фонетичната реализация на палаталния ред 
(с. 144). След това (под линия на същата страница) следва описанието на тези 
реализации: „Характерным, во всяком случае, всегда остаётся сжатый в комок 
язык и переднее место образования. Акустически можно выделить несколько 
типов палатальных: „более kj-образные“, „более tj-образные“, палатальные, 
занимающие промежуточное положение между создающими “ki-образный“ 
и „ti-образный“ эффект звуками, ассибилированные палатальные и т.д. Ср. E. 
Šrámek, Le parler de Boboščica en Albanie, „Rev. d. Et. Sl.“, XIV, 1934, стр. 184 и 
след. Обстоятельственную фонетическую классификацию даёт У. Брох (O. Broch, 
Slavische Phonetik, § 15, стр. 20–22)“. С други думи, фонологическото понятие за 
локален ред не трябва да се смесва с фонетическото за място на образуване (с. 
144). Палатален ред има в езици като чешки, словашки, сърбохърватски, унгар-
ски (с. 147) и някои западноевропейски.

Подобно на западнославянските (чешки и словашки) и на южнославян-
ските сръбски, хърватски и словенски от западната част на Балканския по-
луостров, нашите западни български говори, разположени на запад от ято-
вата изоглосна област в Република България и извън нея, с различен брой 
истински палатали (от 3 до 5 в един или друг диалект – л”, н”, к”, г”, й) са 
диалекти, в които битува не само фонетично, но и фонологично релеван-
тен палатален ред, т.е. в тях няма никаква корелация – нито „палатална“, нито 
корелация между палатализирани – непалатализирани съгласни.

Затова странно и необосновано звучи и твърдението на Тилков, че „говори-
телите от Западна България, които не познават (?!) палаталните съгласни, 
имат тенденция да откъснат признака палаталност от консонантната фонема 
и да го обособят в по-голяма или по-малка степен като самостоятелен йотов 
изговор: бйал, нйàма, сйàнка и др.“ (Тилков 1980: 92).

Объркването е тотално и картината е обърната наопаки. Западните говори 
не познават палатализираните, защото имат само няколко палатални съгласни. 
Ако в западните говори нямаше тези палатални съгласни, то откъде би се взел 
признакът палаталност на съгласните, за да бъде „откъснат“ и превърнат в са-
мостоятелен йотов консонант?

Въобще цялата серия от статии, посветени на палаталните и палатализира-
ните съгласни в българския език (книжовен и диалектен), не отразява нито фак-
тологичното, нито терминологичното, а още по-малко фонологичното състоя-
ние на нещата. Повтарям, не бих коментирал тези виждания и бих ги сметнал 
само за авторски, ако те не бяха се превърнали в ръководещи след попадането 
им в учебниците и помагалата по фонетика и най-вече в такъв меродавен труд 
като академичната Граматика на българския книжовен език (Граматика 1982).

Именно в него, меко казано, са налице най-много недоразумения с оглед 
на неразбиране на разликите между палаталността и палатализацията. Ще 
анализираме само един случай, към който ще присъединим останалите анало-
гични. В раздела „Палатални (меки) съгласни фонеми“ на Граматиката (с автор 
Д. Тилков) се твърди: „С изключение на преднонебните [ш, ж, ч, дж и й] всяка 
(?!) съгласна в български език може да бъде палатална (?!) и непалатална, 
т.е. различието между тях да се осъществи въз основа на наличието или лип-
сата на признака палаталност (?!)“ (Граматика 1982: 66). По-нататък, всяка 
„палатална“ съгласна е характеризирана от Тилков чрез… „палатализацията“ ѝ: 
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„Палатални (?!) съгласни [п’, б’]. Палатализацията (?!) на лабиалните преградни 
съгласни се получава чрез издигане на средната част на езика към твърдото 
небце“ (Граматика 1982: 72).

Чрез палатализацията (?!) се обясняват палаталните (?!) съгласни т’, д’ 
(с. 75); палаталните (?!) съгласни [с’, з’] (с. 85); палаталната (?!) съгласна [ц’]; 
палаталните съгласни (?!) [м’, н’] (с. 98); алофонът [л’] на твърдата съгласна л 
(с. 102); палаталната (?!) съгласна л’ (с. 103) и др. В частта на Т. Бояджиев тези 
случаи са по-малко на брой (срв. напр. с. 212).

От направения досега преглед на възникналите проблеми могат да се на-
правят следващите общи изводи:

1. Терминът меки съгласни, употребяван по-късно в средите на руските 
фонологични школи (московска и ленинградска), макар и не най-точен, има 
обобщаващ характер, т.е. той еднакво се отнася до всички типове съгласни (па-
латални и палатализирани). В българското езикознание се е наложило невяр-
ното схващане, че палатализираните съгласни са само алофони пред е и и, а 
всъщност те са основни фонологични единици в противопоставянията.

2. С употребата на двата термина (палатализирани и палатални съглас-
ни) трябва много да се внимава, защото тези консонанти са коренно различни 
както във фонетично, така и във фонологично отношение.

Що се отнася до употребата им в целокупния български език (книжовен и 
диалектен), вниманието трябва да бъде особено изострено, тъй като:

а) в източните български говори и съответно в книжовния език съглас-
ните са фонетично и фонологично палатализирани и образуват корелация по 
палатализираност (мекостна корелация от съгласни от реда с допълнителна 
артикулация);

б) в западните български говори меките съгласни са само няколко (л”, н”, 
к”, г”, й), но те са силно палатални („чисти“ палатали), образуват самостоя-
телен (автономен) палатален ред (който го няма на изток) и не се включват 
в никаква палатална корелация. Така целокупният български език отразява 
с източните си говори (и с книжовния език) връзката с евроазиатската си-
туация (руски, украински, беларуски, полски, румънски и редица езици от Се-
верна Азия), а пък със западните си говори – връзката със западната част на 
славянските езици (чешки, словашки, словенски, сръбски, хърватски) и с някои 
западноевропейски езици. В този смисъл той е уникален и като цяло се явява 
обединително звено между фонетиката и фонологията на редица източни и 
западни езици в Европа и Азия.

3. Акустичният термин диезни съгласни също не е тъждествен с термина 
палатални консонанти, особено що се отнася до фонологичната му употреба. 
Неговото семантично поле е изключително широко, то включва не само меките 
съгласни, но и предните гласни.

4. Подмяната на термините от цитатите на Трубецкой и Якобсон само съз-
дава впечатление, че се работи с методите на структурализма, и по-специално 
с терминологията на Пражката лингвистична школа. Сегашната фонологична 
терминология отразява не българската, а чужда действителност (чешка, френ-
ска), „пренесена“ у нас, затова се налага и преработване на академичната „Гра-
матика на българския език. Т. 1. Фонетика“ не само в терминологично отноше-
ние, но и по същество.
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ФОНОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ
В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Ежедневно в компютърната индустрия се прилагат иновации, а идеите, 
които преди една-две години са били футуристични, сега вече са добри прак-
тики. При всички нововъведения има нещо общо – стремежът компютърните 
технологии да стават все по-мощни и „по-умни“, да доближават все повече чо-
вешкия потенциал за логически анализ и комуникация. 

В съвременните компютърни системи се отделя сериозно внимание за из-
граждането на интерфейси за естествен диалог с потребителя (разпознаване 
на ръкописен текст или водене на речев диалог). Най-популярни в настоящия 
момент са системите за речево въвеждане на информация в компютъра, свър-
зани с теориите за автоматично разпознаване на реч.

Работата по изграждането на софтуерни продукти за обработка на реч 
започва с определянето на основните сегменти. Като основна функционална 
единица на езика на фонетично равнище лингвистиката посочва фонемата. Но 
фонемата се реализира чрез различни позиционни варианти (алофони). Фик-
сирането на точния брой фонеми и техните алофони е една от най-трудните 
задачи за езиковедите и специалистите по акустика и е сериозна пречка в ра-
ботата на компютърните специалисти.

Разпознаването и анализът на естествен език със средствата на компютър-
ната техника са предизвикателства в развитието на съвременното приложно 
програмно осигуряване. Тази цел пряко кореспондира с автоматичното резю-
миране на материали от различните области на науката и практиката.

Информацията, извлечена по автоматичен път, може да бъде използвана 
за таблично структуриране на данни от текстови документи, в системи за взе-
мане на решение, за управление на портфолио от ценни книжа, в системи – 
помощници на крайни потребители, системи за машинни преводи, за грамати-
чески анализ на текста, образователни мултимедии и др. Всички те се базират 
на технологиите за обработка на естествен език (Natural Language Processing 
– NLP). Разпознаването на речта е процес на преобразуване на акустичния сиг-
нал в абстрактна, подходящо форматирана за предстояща обработка форма на 
разговорния език.

Човешката реч представлява трептения на въздуха с определена честота. 
Попадайки на мембраната на микрофона, те се преобразуват в електрически 
трептения, директно съответстващи на въздушните трептения. След това тези 
електрически трептения постъпват в аналоговия преобразувател, където се 
превръщат в дискретен сигнал. В този си вид речевият сигнал е удобен за ма-
нипулации с методите за цифрова обработка на сигналите. При следващия етап 
се отстраняват чрез филтрация някои шумове и смущения. Отделят се парамет-
рите, характеризиращи речевия сигнал, които служат за основа на разпознава-
нето. 
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Уникалността на човешкото разбиране на реч се състои в това да се въз-
приеме и обработи по подходящ начин огромното количество информация, 
което носи устното изказване. Проблемите, поставени пред създателите на сис-
теми за разпознаване и разбиране на реч, са как да се събират, систематизират 
и след това използват всички познания по надежден, бърз и евтин начин. По 
наше мнение на първо място трябва да се търси връзката между структури-
рането на компютърните програми за разпознаване на реч и фонематичния 
компонент на речевия слух. Както човек слухово разпознава и идентифицира 
звуковете, сричките и думите в потока на речта, отнася правилно възприети-
те речеви звукове към определени фонеми, така и компютърните програми за 
разпознаване на реч би трябвало също да могат да извършват тези действия.

В изследванията си Н. А. Зимняя посочва, че за всяка фонема на езика в за-
помнящите устройства на човешкия мозък има еталон, закодиран по принципа 
на формантната структура. Този еталон представлява не каква да е фиксирана 
спектрална характеристика, а своеобразна „зона“, допускаща отклонения в оп-
ределени предели (Зимняя 1977).

В еталонните зони, чието формиране става в процеса на усвояване на ези-
ка, са кодирани всички фонологически (информативни) признаци на фонемата 
и при възприемане на речта се фиксира наличие или отсъствие на определе-
ни информативни признаци. По този начин възприеманият звук се отнася към 
една или друга фонема на езика. За да бъде формиран фонематичният слух, 
трябва да се създаде система от еталонни зони (фонемна решетка), съотноси-
ма с фонемната система на езика (Жинкин 1983). Така например носителите 
на съвременния руски език произнасят и различават слухово в крайна сметка 
42 фонеми. Това означава, че у тях трябва да бъдат формирани еталони за тези 
42 единици (Славянски езици 1994). Съпоставителните анализи на фонемните 
системи на отделни езици показват съществени различия. Например в някои 
езици броят на фонемите е 12 – 15 (в полинезийските езици), а в други – 70 – 80 
(в някои кавказки и африкански езици). За да се говори езикът няуайги (един 
от австралийските езици), трябва да бъде създадена система от 15 (3 гласни и 
12 съгласни) еталонни зони, докато за езика марги (в Нигерия) – система от 96 
еталонни зони (6 гласни, 4 полугласни и 86 съгласни). Някои езици не познават 
устнените (лабиалните) съгласни [п, б, в, ф], а други – плавните съгласни [л, р] и 
т.н. (Бояджиев 1995: 108).

В исторически план още от зората на изследванията в областта на автома-
тичната обработка на естествения език се приема, че създаването на интели-
гентни машини е равнозначно на създаването на машини, способни да използ-
ват естествения език по начин, аналогичен на използването му от хора. 

От 1994 г. до наши дни се наблюдават следните посоки в работата по раз-
познаване на реч:

• Широко използване на вероятностни модели и на модели, основани на 
анализа на емпирични данни. В алгоритмите за синтактичен анализ, анализ на 
части на речта (тагиране), обработка на дискурс започват да се вграждат веро-
ятности.

• Увеличаването на бързината на компютърните памети позволява търгов-
ското използване на редица подобласти като например разпознаване на реч, 
проверка на правопис, проверка на граматика и пр. (Журавски, Мартин 2009).
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В основата на технологиите за разпознаване на реч са акустичните и ези-
ковите модели, построени чрез използването на невронни мрежи. Те са срав-
нително нов подход, реализирането на който изисква сериозна компютърна 
изчислителна мощ. Невронните мрежи са създадени в резултат от наблюдени-
ята на естествените процеси, произтичащи в нервната система на живите съ-
щества, и опитите тези процеси да бъдат възпроизведени. Терминът неврон, 
обозначаващ основния изпълнителен елемент на изкуствените невронни мре-
жи, е заимстван непосредствено от теорията за нервната система при човека. 
Интересът към използването на невронни мрежи за разпознаване на реч е 
обусловен от опита да се моделират различните мозъчни процеси при чове-
ка. За съжаление недостатъчно високото качество на разпознаване и високите 
изисквания към изчислителните ресурси са довели до спадането на интереса 
към невронните мрежи и насочването му към по-традиционните и перспек-
тивни алгоритми. Засега може да се говори за теоретични и експериментални 
разработки, които в бъдеще при достатъчно добро развитие на компютърните 
ресурси постепенно ще се внедряват в практиката.

Дж. Карсън-Бърндсън разглежда теориите за разпознаване на реч от края 
на ХХ в. и поставя разграничение между разпознаването на речевите звуко-
ве (речев компонент) и разпознаването на лингвистичните единици и модели 
(езиков компонент). Езиковият компонент е свързан с разпознаването на зву-
ков сигнал над ниво дума, а разпознаването на звуковия сигнал на по-ниски 
нива от това се осъществява от речевия компонент. Дж. Карсън-Бърндсън под-
чертава и разликата между методите за разпознаване на реч, които са основа-
ни на данни (data-driven methods), и методите за разпознаване на реч, които 
се основават на знания (knowledge-based approaches) (Карсън-Бърндсън 1998).

Друга класификация, създадена от Дж. Кей, разделя фонологичните тео-
рии на линейни и нелинейни (Кей 1989). 

Линейните теории разглеждат речевото изказване като предварително 
планиран акт, в който звуковете се подреждат линейно един след друг. Такава 
е генеративната фонологична теория (Generative phonological theory), създаде-
на от Н. Чомски и М. Хале. Тя се основава на идеята, че структурирането на 
конкретно речево изказване е свързано с линейното фонетично представяне 
на думите в повърхностната структура. Способността за построяване на изказ-
вания по такъв начин при хората според Чомски е вродена и съответства на 
наличието на т.нар. езиков апарат. Този взаимодействащ с други системи апа-
рат има поне два собствени компонента: когнитивна система за съхранение на 
информация и изпълнителна система за достъп и обработка на тази информа-
ция. При това изпълнителната система не е специализирана по отношение на 
даден език.

Когнитивната система взаимодейства с две подсистеми на изпълнителната 
система: артикулаторно-перцепционната (A-P) и концептуално-интенционната 
(C-I). Съответно се въвеждат два интерфейса с две репрезентационни форми: 
фонетична форма за A-P интерфейса и логическа форма за C-I интерфейса. Спо-
ред Чомски и Хале колкото по-голям брой диференциални признаци на фоне-
мите описва дадено фонологично правило, толкова по-ниско място заема то 
в йерахичната система (Чомски, Хале 1968). Тази теория има редица недоста-
тъци. Единият се дължи на схващането, че всички звукове са равнопоставени. 
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В речевата практика обаче фонемите не могат да се комбинират помежду си 
свободно, освен това едни процеси засягат само определени групи фонеми, а 
други остават незасегнати, което влиза в противоречие с твърдението за рав-
нопоставеност. Ето защо според Дж. Кей линейните теории не могат да бъдат 
единствената основа при разработването на компютърни програми за разпоз-
наване на реч (Кей 1989).

Основоположникът на нелинейните фонологични теории Дж. Голдсмит ак-
центира върху връзката на фонемите със суперсегментните равнища на речта 
като ударение, интонация, метрика, ритъм (Голдсмит 1990). Той предлага йе-
рархична структура за организация, при която елементите, свързани с тонал-
ността на изреченията, и речевите сегменти (фонемите) се намират на различ-
ни нива. Тези две равнища са свързани помежду си чрез т.нар. линии на асоци-
ация (association lines), като лексикалното представяне на думата се състои от 
поредица от сегменти и поредица от тонове. Елементите, които принадлежат 
към по-високо йерархично ниво, са означени като „аутосегменти“, откъдето 
идва и наименованието на неговата теория аутосегментна фонология. 

Сътрудниците на фирмата „Драйтъм систъмс“ от Нютън (Масачузетс) рабо-
тят над компютърните програми за разпознаване на човешката реч. Те съобща-
ват за създаването на технология, при която се говори пред микрофон в реално 
време, а компютърът разпознава думите и ги записва на файл. Файловете може 
да се обработват от най-популярните текстообработващи програми, разпрос-
транени по света. Създателите на този софтуер твърдят, че програмата поставя 
правилно дори препинателните знаци. Фирмата вече разработва нова версия, 
при която ще може да се общува с компютъра и по телефона. Вече е създаде-
на автоматизирана справочна система. Достатъчно е да се обясни по телефона 
желаната справка и компютърната система може да я продиктува или да я из-
прати по факс. 

В заключение, съпоставяйки съвременното състояние на чуждестранните 
и българските изследвания в областта на речевото разпознаване, може да се 
направи следното обобщение: на базата на разгледаните фонологични теории 
следва да се заключи, че компютърните програми за разпознаване на реч тряб-
ва успешно да извършват следните дейности: 

•	 различаване, идентифициране и правилно съотнасяне на речевите зву-
кове към конкретните фонеми на езика; 

•	 определяне на интонационните модели на речта; 
•	 предлагане като изходен материал на данни, подходящи за последващ 

анализ. 
Все още в трите основни дяла на българската компютърна лингвистика (ав-

томатичен анализ на текстове, генериране на текстове и анализ и синтез на 
реч) не е отделено достатъчно задълбочено внимание на първото равнище на 
езика – фонетичното, а още преди повече от две десетилетия Джонатан Кей 
казва, че фонологията е основата за изграждането на всички компютър-
ни програми за машинно разпознаване на реч (Кей 1989). 

Българската лингвистика се нуждае от структурно-нормативно описание 
на българския вокализъм и консонантизъм, като бъде представен точен модел 
на субсистемите от фонологични варианти (алофони), т.е. да бъдат определе-
ни елементарните звукови сегменти, които изграждат съвременния български 
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книжовен език. И както в мозъчната кора на човека се формират еталонните 
зони с фонологичните признаци на фонемите, така и в компютрите е необходи-
мо да бъде изградена система от еталонни зони (фонемна решетка), съотноси-
ма с фонемната система на езика.

Фонемата като най-малката сегментна единица на речта, служеща като 
различител на морфеми и словоформи, реално в речта се реализира под фор-
мата на различни варианти. Видовете (нюансите) звукове, които можем да уста-
новим при внимателно наблюдение, наричаме фони. Тези, които са фонетично 
подобни и са комплементарни, се наричат алофони (комбинаторни варианти, 
позиционно обусловени варианти, позиционни варианти) (Манголд 1988: 91).

Броят на фоните на една фонема зависи от характера на изследването и 
от точността, с която те се отчитат. В действителност те може да бъдат стотици. 
Най-общо многообразието от конкретни варианти, чрез които се реализират 
фонемите в речта, може да бъде сведено до два основни типа – фонологични и 
екстрафонологични варианти на фонемата. 

ФОНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ НА ФОНЕМАТА 

Имат задължителна реализация, защото са предопределени от автомати-
зираните учленителни движения, съставящи правоговорната норма на съот-
ветния език (Вътов 2002: 169). Те са два вида: основен вариант и специфични 
варианти.

 Основният вариант се осъществява в най-благоприятни произносителни 
условия. Може да се произнесе и изолирано. 

За гласните фонеми в съвременния български език основните варианти са 
в позиция под ударение, напр.: лак, лък, век, вик, ỳчен, òчен и др.

За съгласните основните варианти са пред задните (твърдите) гласни в на-
чалото или в средата на думата, напр.: пàра, бàра, фар, вар, жал, шал, кост, 
гост и др. 

 Специфичните варианти съдържат и някои временни признаци, ком-
бинаторно или позиционно обусловени. Те се реализират в произносителни 
условия, при които съседните фонеми влияят върху дадената фонема или по-
зицията спрямо ударението е от значение. Например специфични алофони са 
гласните пред или след ударение или в края на думата: остà – устà, перòн – 
пирòн, предàва – придàва, вековè – виковè, пùле – пùли и др.

ЕКСТРАФОНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ НА ФОНЕМАТА

 Различни фактори повлияват за появата на извънфонологичните варианти 
– възрастови особености, диалектно или чуждоезиково влияние, анатомични 
особености при артикулирането и др. 

Доколко и дали трябва да се отчитат всички варианти на фонемите и да 
се установява съответният брой алофони, зависи от характера на описанието. 
Първият етап от работата по компютърно моделиране на реч изисква да се 
уточнят фонологичните варианти на вокалите и консонантите.
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ФОНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ ПРИ ГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ

Най-важната особеност на българския вокализъм са реализирането и функ-
ционирането на гласните фонеми в зависимост от ударението. Под ударение 
системата действа с максималния си брой фонеми, а извън него в резултат на 
неутрализацията на признака компактност – с намален брой. Освен това извън 
ударение гласните се поддават не само на количествена, но и на качествена 
промяна, изразена в различните степени на звучене на неударения вариант в 
зависимост от позицията, която той заема спрямо ударението (Тилков 1975: 3).

В книжовния изговор на гласните редукцията засяга само [а] и [о], които в 
неударена позиция се приближават до [ъ] и [у], без обаче да се покриват изця-
ло с тях, напр.: камбаната [к^мбàнəтə], сладкарница [сл^дкàрницə], закачал-
ка [зəк^чàлкə].

Вариационните промени, които настъпват с неударените гласни, Д. Тилков 
представя по следния начин:

Под ударение І предударена 
позиция

ІІ предударена 
позиция

Следударена 
позиция

и И и и
Е Е е е
ъ ^ ə ə
а ^ ə ə
о ọ ö ö
у Ö у у

Таблица 1. Гласни под ударение и техните
варианти в зависимост от позицията им спрямо ударението

Забележка: Със знака ^ или една точка под буквата на гласната се означава по-сла-
ба степен на редукция, а със знака ə или две точки над буквата се означава по-силна 
степен на редукция (Тилков, Бояджиев 1977: 70).

Както се вижда от таблицата, в книжовния изговор единствено предните 
гласни [е] и [и] не се поддават на качествени редуктивни промени и затова в 
различните неударени позиции запазват основните си характеристики. Напри-
мер гласната [е] остава незасегната и дори в неударена позиция запазва своите 
темброви качества, напр.: вечèрен, пèсенен, предèше и др. Гласните [у] и [ъ] 
също почти запазват качествата си както в ударена, така и в неударена позиция.

В зависимост от позицията си спрямо ударението гласната [о] се реализира 
под формата на два варианта – в първа предударена позиция (с по-слаба зат-
вореност) и във втора предударена и следударена позиция (с по-голяма степен 
на затваряне), напр.: коронòван [кöрọнòвəн], кожух [кọжỳх], колелò [кöлелò], 
мàлко [малкö].

Според изследванията на Д. Тилков гласната [ъ] в първа предударена пози-
ция звучи по-отворено в сравнение с другите позиции и практически се израв-
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нява с по-затворения гласеж на неудареното [а] също в предударена позиция, 
напр.: пътека [п^тèкə], мълчѝш [м^лчѝш]. Във втора предударена позиция 
и в следударена позиция (независимо дали гласната е по-близо до ударени-
ето, или по-далече от него) вариантите имат един и същи гласеж, напр: бър-
зина [бəрзинà], върволица [вəрвọлѝцə], ³гълът [³гəлəт], чѐсънът [чѐсəнəт], 
г³лъбът [г̀ълəбəт] и др. 

В определени позиции понякога [а] и [о] се изравняват с [ъ] и [у], за да 
се реализират под формата на архифонеми (Трубецкой 1960). Архифонема-
та (свръхфонемата) е съвкупност от смислоразличителни признаци, които са 
общи за две фонеми. Неутрализиращите се опозиции пораждат архифонеми.

За подготовката на фонетичен материал за създаване на програмни сред-
ства за анализ на компютърен български текст (за целите на преобразуването 
текст – звук) в настоящото изследване се предлагат следните съществени по-
зиции за реализация на българските гласни фонеми: позиция под ударение; 
предударена позиция; следударена позиция. Те важат за всички фонемни 
противопоставяния в българската вокална система. 

С оглед на ориентацията и подобието в измеренията на гласните в съвре-
менния български език се получава следното структурно-пространствено от-
ношение: 

Фиг. 1. Фонемна решетка на вокалите в съвременния български книжовен език

От схемата се вижда, че елементарните звукови сегменти (алофоните), 
които съставят българската вокална система, са 16.

ФОНОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ ПРИ СЪГЛАСНИТЕ ФОНЕМИ

Реализацията на съгласните значително се отличава от реализацията на 
гласните фонеми. В потока на речта съгласните не могат да се изговарят поот-
делно и изолирано една от друга. Те взаимно си влияят, като променят своите 
учленителни и акустични особености, без да променят фонологическите си ха-
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рактеристики. При един прецизен анализ може да се отделят хиляди фони на 
съгласните фонеми, но като се имат предвид съчетанията на съгласните със зву-
ковете, които са след тях, може да се установят две позиции на по-значителни 
комбинаторни промени в рамките на думата: съчетание на съгласна + гласна 
и съчетание на съгласна + съгласна (Тилков, Бояджиев 1977: 139).

1. Съчетание на съгласна + гласна 

1.1. Както бе посочено, за съгласните основните варианти са пред задните 
(твърдите) гласни [а, ъ, о, у] в началото или в средата на думата.

Интересно явление се наблюдава пред лабиалните гласни [о, у]. Участието 
на устните придава закръглен лабиален изговор, т.е. изтеглянето и закръгля-
нето на устния отвор се извършват предварително, още при учленението на 
съгласните, които стоят пред тях, напр.: акумулатор, гугутка, кука и др. Този 
процес се нарича коартикулация. Лабиализацията на съгласните се извършва 
само в определени фонетични позиции и фонологически е несъществена.

1.2. В позиция пред [е, и] съгласните се палатализират. Разбира се, ме-
костта на консонантите пред предните вокали в книжовния изговор е слаба. 
Алофоните в тези позиции се определят като полумеки, напр. месеци, седеше, 
песните и др.

2. Съчетание на съгласна + съгласна

Съществува асимилативно взаимно приспособяване между консонантите 
по място и начин на учленение.

2.1. В позиция пред сонорните съгласни [л, м, р, н], напр.: разпрà – разбрà, 
брàви – прàви, брèме – врèме, брак – фрак, влàга – флàга.

2.2. Пред [в], напр.: дворèц – творèц, пàзва – пàсва, звънèц – свинèц, цвят 
– свят, цвèтна – свèтна. „По-особеното въздействие на съгласната [в] върху 
съседните шумови съгласни се дължи на исторически причини и може да се 
обясни с някогашното ѝ билабиално сонорно учленение. И днес съгласната се 
отличава от останалите шумови съгласни с изразения си сонорен характер – 
спектърът ѝ има добре очертана формантна структура, подобно на сонорните 
съгласни. Едва след като се променя начинът на учленяването ѝ, тя преминава 
към шумовите съгласни, а по-късно се развива и беззвучният ѝ съответник – 
фонемата [ф] – в структурата на българските думи...“ (Вътов 2002: 202).

2.3. В абсолютния край на думата. В краесловието звучните фонеми се 
обеззвучават, т.е. реализират се с архифонеми, напр.: [грат Русе], [Вътоф], [ко-
рап], [гняф] и др. Обеззвучаване (а понякога и елизия) става дори ако в края на 
думата стоят две звучни съгласни, напр.: [грост или грос] вм. грозд, [вошт или 
вош] вм. вожд.

2.4. В настоящото изследване приемаме положението на твърда съгласна 
пред глайд за още една позиция за реализация на съгласните – пред [й], по-
следван от твърдите вокали [а, ъ, о, у], напр.: гювеч [гйувеч], люляк [лйулйак ], 
мярка [мйарка], няма [нйама] и др. 

2.5. Пред беззвучна или звучна съгласна. Когато в началото или в среди-
словието застанат една до друга различни по звучност шумови съгласни, те се 
изравняват под въздействието на регресивна асимилация:
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а) пред беззвучна съгласна: ножка → [ношкə], 
б) пред звучна съгласна: сграда → [зградə], сватба → [свадбə].
И така, теоретичният анализ и наблюденията показват, че към петте по-

сочвани в традиционната фонетика съществени позиции за реализация на съ-
гласните фонеми (1. пред задни гласни; 2. пред предни (меки) гласни; 3. пред 
сонорните съгласни [л, р, м, н]; 4. пред съгласната [в]; 5. в края на думата) може 
да се добавят още три: 

6) пред глайд + вокал [а, ъ, о, у],
7) шумова съгласна пред беззвучна съгласна,
8) шумова съгласна пред звучна съгласна в началото или в средисловието.
В такъв случай в позиция пред задните гласни съгласните се реализират с 

22 фонологични алофона; пред предни (меки) гласни – с 22 алофона; пред со-
норните [л, р, м, н] съгласни – с 21 алофона; пред съгласната [в] – с 21 алофона; 
в края на думата – с 14 алофона; пред глайд + вокал [а, ъ, о, у] – с 16 алофона; 
а в VІІ и VІІІ позиция общо – с 27 алофона, т.е. елементарните звукови сегменти 
(алофони), които съставят българската консонантна система, са 143.

В действителност позицията на шумовите съгласни пред шумови съгласни 
с противоположна звучност е функционално слаба позиция. В тази позиция те 
или се озвучават, или губят звучността си, като се реализират в архифонеми, 
т.е. във варианти, общи за съответните им корелати по качеството звучност (Въ-
тов 2002: 169), затова в настоящото изследване ще разглеждаме само първите 
шест позиции. В тях се срещат общо 116 фонологични варианта (вж. фиг. 2 и 3). 

Структурно-пространственото отношение на системата от консонантите е 
по-различно от това на вокалите. Консонантите са по-многобройни и имат по-
разнообразна реализация. Сегментите от отделните подсистеми си влияят по 
особен начин – сближават се или преминават от една в друга категория. Разби-
ра се, показаното пространствено разположение на консонантните подсистеми 
има характер на предварително наблюдение. 

Фиг. 2. Фонемна решетка на сонорните
и веларните съгласни в съвременния български книжовен език
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Трудностите, с които се среща българската лингвистика, сериозните несъот-
ветствия, които се наблюдават при изграждането на фонетичното равнище в ком-
пютърните продукти за разпознаване на българска реч, експерименталните из-
следвания със съвременна техника на артикулационно-акустичните характерис-
тики на говорните звукове в българския книжовен език налагат следните изводи:

• За компютърната обработка на българска реч трябва да се кодират основни-
те и специфичните позиционни варианти на гласните и съгласните фонеми и чрез 
набор от специално подбрани лексеми да се установи акустичната характеристика 
на всеки алофон. В българската лингвистика подобно фонологично описание от-
давна е необходимо не само защото за повечето славянски езици са установени 
такива характеристики, но и защото много въпроси във връзка със съществуването 
на фонемите и тяхното последователно представяне в българските научни публи-
кации не са достатъчно добре разработени или се пренебрегват, а интересът на 
компютърните специалисти към нормативната и практическата българска фоно-
логия нараства в резултат от работата по автоматично моделиране на реч.

• Както при формирането на „еталонни зони“ в паметта на човека за род-
ните или чуждоезиковите звукове, така и при компютърното разпознаване на 
текст в паметта на програмата трябва да бъдат фиксирани моделите, еталоните 
на звуковете, които участват в речта на ползвателя. Това е необходимо, за да 
може програмата да приема всеки отделен алофон в потока на речта и да го 
съотнася към правилния еталонен образ, т.е. към съответната фонема. След 
като „слуховият образ“ бъде разпознат и идентифициран, тогава той трябва да 
бъде обозначен с подходящ код.

• На сегментно равнище българските гласни и съгласни се реализират от 
общо 132 комплементарни алофона – 16 за гласните и 116 за съгласните.

Такава трябва да бъде първоначалната база данни за компютърните линг-
висти, планиращи фонологичния етап на разпознаване, през който преминава 
всеки пълен анализ на естествен език.

Разбира се, при разработване на компютърни програми за разпознаване 
на реч вниманието трябва да бъде насочено не само към различаване, иденти-
фициране и правилно съотнасяне на речевите звукове към конкретни фонеми 
на езика, но трябва да се вземат под внимание и суперсегментните елементи, 
за които е необходимо допълнително кодиране. 

Фиг. 3. Фонемна решетка на лабиалните, алвеолните
и небните съгласни в съвременния български книжовен език
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Борис Парашкевов
СУ „Св. Климент Охридски“

СЕМАНТИЧНО УСПОРЕДЯВАНЕ
НА НЕМСКИ И БЪЛГАРСКИ ФАМИЛНИ ИМЕНА

Към съставянето на помагало за транскрибиране на немски собствени 
имена (Парашкевов 2015) ме подбудиха както образцовата книга на Андрей 
Данчев за транскрипцията на английски имена (Данчев 2010), така и наивно-
то схващане, за което в десетилетната си преподавателска и преводаческа 
дейност не намерих логично обяснение: тъй като е всеизвестно, че чуждите 
собствени имена по принцип не подлежат на превеждане, указания за тяхно-
то предаване на български не намират място в обучението по чужди езици. 
При обработването на масива от хиляди немски имена на селища, реки, езера, 
планини и държави многообразните фамилни имена изпъкнаха количествено 
в сравнение с относително по-малкия брой на личните. В двата езика те освен 
лични имена и топоними отразяват означения за професии, индивидуални ха-
рактеристики, наименования на животни и птици, растения и дървета, метали, 
минерали и други прозвищни означения, които действително не се превеждат 
с изключение на някои т.нар. говорещи имена като Палечко, за нем. Däumling, 
или Петкан, за нем. Freitag, респ. за англ. Friday (назован така от Робинзон 
Крузо, понеже го срещнал в петъчен ден). 

Сред транскрибираните фамилни имена владеещият немски език често от-
крива познати нарицателни, които имат точни или приблизителни съответствия 
в домашни нарицателни, употребявани също като фамилни имена. В такива 
случаи уместен от културологично гледище би бил въпросът кои немски и бъл-
гарски фамилни антропоними образуват семантично кореспондиращи си па-
ралели, включващи две или повече имена. В една своя публикация Борян Янев 
(Янев 2009) споделя доста подробно свои лингвокултурологични наблюдения в 
тази насока. В българската и в немската антропонимна картина той формулира 
четири мотивационни фактора за възникване на фамилни имена: 1. от лични 
имена; 2. по родното място на лицето; 3. от названия на професии (от занаяти, 
от названия в земеделието и животновъдството, от професии, свързани с адми-
нистративното обслужване и социалната сфера); 4. от психо-физиологични ха-
рактеристики на индивида и прякори. Към подгрупите на третия фактор би мог-
ло да се отнесе и една допълнителна бележка на Б. Янев, а именно липсващото 
в българската фамилноименна система метонимично пренасяне на дейността 
на занаятчията върху определен предмет или инструмент, свързан с нея (имат 
се предвид случаи като Fass ‘буре, бъчва’ = Fassbinder ‘бъчвар, кацар; Бъчваров, 
Кацаров’). В текстове на български език всички немски фамилни имена, обра-
зувани съгласно посочените мотивационни фактори, подлежат на безусловно 
транскрибиране, но на семантично успоредяване се поддават само възникна-
лите по силата на третия и четвъртия мотивиращ фактор. За осъществяване на 
това начинание изключително полезни се оказаха корпусите и етимологичните 
справки в лексиконите на Роза и Фолкер Колхайм (Колхайм 2000) и на Стефан 
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Илчев (2010), както и антропонимни регистрации в интернетните справочници 
Гугъл и Уикипедия. 

Преди да бъдат представени резултатите от съпоставянето на немски фа-
милни имена с издирените им български семантични съответствия, не би било 
излишно да се изтъкнат две по-съществени особености сред формалните раз-
личия при имената в двата езика. От една страна, при немските лични и фа-
милни имена се толерира доста свободното графическо оформление (Bäsecke/
Baesecke, Klaus/Claus, Boettcher/Böttcher, Leibniz/Leibnitz, Meier/Maier/Meyer/
Mayer, Walter/Walther), което в български е изключително рядко и отчасти се 
дължи на свръхстарателност или редукция, срв. например Евтимов, Сефтеров, 
Демирджиев, Пъдарев покрай Ефтимов, Севтеров, Демерджиев, Падарев. Ал-
тернативни фонетично-акцентни противопоставяния като Брягов спрямо Брегов 
или Тòдоров спрямо Тодорòв свидетелстват за регионални предпочитания, ка-
къвто е случаят и с нем. Fassbinder/Fassbender. От друга страна, основна струк-
турна разлика в практиката на двата езика се проявява в това, че с изключение 
на някои небългарски фамилни антропоними (Берберян, Капон, Паси, Татарлъ) 
българските фамилни имена винаги са суфиксално маркирани, тоест завършват 
на -ов/-ев/-ин (респ. на -ова/-ева/-ина в женски род) отчасти в комбинация със 
-ски/-ска. Това ги разнообразява в словообразувателно отношение, въпреки че 
понякога тълкуването на базата не е еднозначно (срв. Копчев от Прокопи или от 
копче, Кочев/Кочов от Коста или от коч). Освен това обилието главно от турски и 
гръцки основи обогатява допълнително пъстрата картина. За разлика от българ-
ския антропонимикон домашните немски лични и фамилни имена се покриват 
изцяло със съответното изходно нарицателно име. 

Семантичното успоредяване е извършено по тематични групи. Почиващи-
те на зоонимна (зоологическа или орнитологична) база антропоними някога 
били давани като прозвища или пожелателни имена по качеството на живот-
ното, а в немски – дори по къщите, носили първоначално имената на животни. 
Ето как изглежда успоредяването на известен брой имена на представители на 
животинския свят, включително на техните систематични означения и наиме-
нования на части на тялото им: 

Vögele – Птичков/Фтичев
Flügel – Крилов
Schwanz – Опашков
Horn – Рогов/Роглев
Adler – Орлов/Орловски/Карталов
Falk(е) – Соколов/Доганов/Чакъров/       
       Шахънов
Habicht – Ястребов/Пилищаров/
     Гераков/Атмаджов 
Eule/Uhle – Кукумявков/Кукумеев/
       Байкушев
Uhu – Бухалов
Elster – Свраков 
Ra(a)be – Гарванов/Гаргов 
Specht – Кълвачев/Ачкаканов 

Storch – Щърков/Щъркелов
Spatz/Sperling – Врабчев
Taube/Holub – Гълъбов
Lerche – Чучулигов
Meise – Синигеров 
Nachtigall – Славеев/Славейков/
       Бюлбюлев/Бюлбюлян
Wachtel – Пъдпъдъков
Kranich – Жеравски/Кокоров
Kuckuck – Куков/Кукувейков
Pfau – Паунов/Пауновски
Drossel/Trossel – Дроздев
Hahn/Gockel – Петелов/Петлев/
       Петелски/Петлешков/
       Хорозов
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Henne – Кокошков/Тауков
Huhn – Пилев/Пилевски/Пиличев
Kücken – Пиленцов  
Gans/Gaus – Гъскин
Ganser – Гъсашки
Ente – Паткаджиев/Юрдеков/Ша-
       тков
Keiler – Глиганов 
Löw(e) – Лъвов/Левски/Леонов/
   Левонов/Асланов 
Bär – Мечков 
Fuchs – Лисицов/Лисичков 
Wolf(f)/Ulf – Вълков/Вуков/Куртев
Wölfle/Wölfli – Вълчев
Hase/Haase – Зайков/Заяков/
       Таушанов/Шошоев
Igel – Таралежов/Таралежков 
Reh – Сърнев/Сърнов/Кошутов/
Rehbock – Сръндачки/Сръндашки
       Караджов
Geiß/Ziege – Козев/Козов/Козовски
Bock – Козлов/Козловски/Цапов
Hammel – Овнев/Кочев
Eber – Шопаров
Ross/Gaul – Конев

Hengst– Жребев/Айгъров/Хайгъров
Ochse – Волов
Kalb – Телев/Даначев
Stier – Биков
Katz – Писиков/Кедев 
Maus – Мишков
Ratz – Съселов/Плахоков
Dachs – Борсуков/Язовски
Biber – Бобров/Бебревски
Otter – Видров
Fisch – Рибов
Karpf/Karpfen – Шаранов
Wels – Сомов/Сомлев
Schnecke – Плужев
Frosch – Жабов/Курбаков
Schlange – Змеев/Змейски/Драков
Natter/Nather – Смоков
Wurm – Червеев/Курдов
Ameis – Мравков/Барабински 
Käfer – Бръмбаров/Бонгалов
Grill/Grille (щурец) – Чоролеев/Цуцу-
       лов
Fliege – Мухов/Муховски/Мухин
Mücke – Комаров
Spinnen – Паяков

Други немски фамилни имена, които отчасти застъпват даваните някога на 
децата пожелателни или защитни имена и притежават адекватни структурно-
семантични съответствия в български, могат да се групират в зависимост от 
отразяващите се в тях наименования на 

– дървета, растения, цветя, плодове: 

Baum – Дървов
Ahorn – Яворов/Кленов
Esche – Ясенов
Espe – Трепетликов/Осинин
Pappel – Тополов/Каваков
Eiche – Дъбов
Kiefer – Боров
Weide – Върбанов/Ракитов/
       Ракитин
Dorn(busch)/Dorner – Трънов/
       Трънков
Birnbaum/Bierbaum – Крушов/
       Крушев
Kirsch(baum) Kerschbaum– Черешев/
       Кирязов
Weichselbaum– Вишнев

Mandel(baum) – Бадемов/Мигдалов
Nuss(baum) – Орехов/Джевизов
Pflaume(nbaum) – Сливов/Сливков
Weinrebe/Weinstock – Лозанов/
     Лозев/Асмов
Wermuth – Пелинов
Pilz – Гъбов/Гъбев/Гъбьов
Champignon – Печурков
Lins(e) – Лещаров/Лещарски
Rogg(e) – Ръжев/Ръжов/Чавдаров
Hafer/Haffer – Овесов
Klee – Детелинов
Hanf – Конопов
Rübe – Ряпов/Рапонков
Kohl – Зелков/Зелчев/Варзанов
Kürbis – Тиквев/Тикванов/Кабаков
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Eichel (жълъд) – Пелитев/Пелитов
Lorber/Lorbeer – Дафинов
Rose – Розов/Гюлев/Гюлов
Rosenbaum – Гюлфиданов/Гюладжиев

Flieder – Люляков
Lilie – Лилиев
Iris – Перуников/Перуникин

– метали, минерали, природни дадености:

Stein – Каменов/Камъков/Петров/
       Ташлиев
Bernstein – Кехлибарев/Янтарски
Feuerstein – Кремъков/Кременов
Diamant – Диамандиев/Елмазов
Marmor – Мармаров
Salz – Соларов/Слаников/Тузларов
Zucker – Шекеров/Шикеров
Harz/Hartz – Смолов
Kohle – Въгленов/Ангаров/Ангарски 
Gold – Златев/Золотов/Алтън(к)ов
Silber – Сребров/Аргиров/Гюмюшев
Eisen – Желязов/Демирев/Сидеров
Stahl (стомана) – Чиликов

Born/Quell(e) – Изворов/Шипотов
Wiese – Ливадийски/Чаиров
Ufer – Брегов/Брягов
Berg/Berger – Планински/Балкан-
       ски/Балканджиев/Даалиев/Дже- 

            белов
Felder – Полянов/Полянски/Увалиев
Wald – Горов/Горанов/Кориев/
       Корийков/Падурев
Schnee – Снегов/Снягов
Sturm – Бурев/Буров
Wind(t) – Ветров/Вятров
Stern – Звездев

– части на тялото, физически и умствени качества и недостатъци:

Haupt/Kopf/Kopp – Главев/Главов/
       Башев/Кефалов
Großkopf – Главоков/Коджабашев/
     Коджакефалов 
Weißkopf/Weißhaupt – Белоглавов
Schwarzkopf/Schwarzhaupt – Караба-
       шев/Черноглавов 
Kraus(haar) – Къдрев/Каварджиков
Bart(h) – Брадев/Барбов/Сакалиев
Weissbarth – Белобрадов
Lippe – Бърнев
Wange – Бузанов
Zahn – Зъбов/Зъбльов/Дишлиев
Finger (пръст) – Пармаков
Knoch/Knoche – Кокалов
Jung(mann) – Младенов
Alt(mann) – Старцев/Старчев
Grosse/Große – Великов/Едрев/
       Балабанов/Коджов
Großmann – Големанов/Големинов/
       Коджаманов
Klein(mann) – Малчев/Павлов/
       Кючуков

Weiß – Белев/Беязов
Rot/Roth – Червенков/Червенаков/
       Багрянов/Кармузов 
Grün – Зеленов/Зеленски/Зеленков
Schwarz(mann)/Mohr – Чернев/
       Вранчев/Мавров
Lang/Lange – Дългов/Дългъчев/
       Узунов
Dick(e) – Шишков, Дебелянов
Kahl/Kahler – Плешоев/Таслаков
Blind – Слепов/Сляпов/Кьорчев
Schilcher/Schiller (кривоглед) –
       Ведев/Каназирски/Ангьозов/
       Янгьозов
Taube/Dove – Глухов/Глухчев/
       Глушков/Кашукеев
Stark – Силов/Силянов
Schwach – Слабов/Слабаков
Gut(h) – Добрев/Добринов
Glück – Щастливов/Късметов/
       Късметлийски
Tapfer – Храбров
Kühn – Смялов/Аджаров/Сербезов
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Schreck – Страхов
Schnell – Бързаков/Бързашки/
       Чабуклийски
Streng – Строгов/Сертев
List – Хитров
Schön – Хубанов/Гюзелев
Sauer – Киселов/Киселинов
Süss – Сладков
Fremd(er) – Странски, Ябанджиев
Grimm (навъсен) – Гюлмезов
Stolz (горделив) – Фудулов/Бурназов
Klug/Kluge – Умников/Акъл(л)иев/
       Кафалиев

Dummer – Гламчов/Ампов/Ахмаков
Schwätzer – Бърборков/Бърборов/
       Бърборски/Шемелеков
Schweiger – Мълчанов
Stammler – Пелтеков/Пепеджиев 
Angstmann – Страхов/Страшников
Spieler – Играчев
Springer – Скоков/Скоклев
Flieher – Бежанов
Hinkefuß – Куцаров/Аксаков/
       Топалов
Barfuss/Barfuß – Босаков/Босашки

– роднинство, произход, титулуване, обществено положение и въобража-
еми същества:

Vater – Татев/Татков/Тетев/
       Бабаев/Патеров
Bruder – Братков/Братанов/
       Братоев
Oheim – Вуйчев
Pathe/Götte – Кръстников 
Zwilling – Близнаков/Близнашки
Erbe(n) – Наследников/Миразчийски
Neuer/Neumann/Naumann – Нова-
       ков/ Пришелски
Dorfen/Dörfen – Селски
Ende – Краев/Крайски/Крайнев
Grünwald – Зеленогорски
Fremd(er) – Людсканов/Люцканов/
         Ябанджиев
Freund (приятел) – Яранов/
       Аркадашев
Deutsch – Немски/Немцов/
       Аламанов
Jude – Еврейски/Чифудов/Чифутски

Fürst – Князов/Княжев/Князевич
Silberling – Сребърников
Kaiser – Кайзеров/Кесаров/Кесарски
König – Царев/Царски/Кралев/
       Кральов 
Schul(t)z(e) – Кметов/Кметски/
       Кнезовски
Herr – Господинов/Киряков/Челебиев
Reich(mann) – Богатев/Богатов/
       Зенгинов 
Hauptmann – Капитанов
Gsell/Gesell – Калфин
Landwehr – Опълченов/Опълченски
Gottlieb – Боголюбов/Теофилов
Engel – Ангелов
Engelke – Ангелков/Ангелаков 
Teufel/Deubel – Дяволов/Дяволски/
       Шейтанов/Чортов
Zwerg – Джуджев/Джуджов(ски)

– различни предмети, пособия, помещения и означения, употребени 
метонимично, често като намек за определени черти в характера:

Beil/Beihl – Секиров/Топоров/Бал-
     тов/Балтаков/ Наджаков/Кесеров
Nagel/Nägele – Пиронков/Ексеров/
   Чивиев/Чивийски
Haack(e) – Ченгелов
Zange– Керпеденов
Zirkel – Пергелов

Kreu(t)z/Kreu(t)zer – Кръстев/
       Ставрев
Pfann(е) – Тиганов/Тиганев
Topf – Гърнев/Гърневски
Gluth – Жаров
Funk/Funke – Искров
Strumpf – Чорапов
Lapp(e) – Парцалев/Парцалов
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Stiefel – Ботушев
Knoth(e)/Knott – Възелов
Puppe – Куклев/Куклов
Speicher – Амбарев/Хамбарски

Feiertag – Празников/Байрамов
Freitag – Петканов
Samstag/Sonnabend – Съботинов
Sonntag – Неделев/Киряков

От българско гледище доста други случаи, регистрирани в немски, изглеж-
дат най-малкото странни, срв. Bleibtreu ‘остани верен’, Bräutigam ‘годеник’, 
Thürauf ‘отвори вратата/отворена врата’, Kühlwein ‘охладено вино’, Sauerbier 
‘кисела бира’, Herbst ‘есен’, Sommer ‘лято’, Winter ‘зима’, Frost ‘мраз’, Früh ‘рано’, 
Mittag ‘пладне’, Unbekannt ‘непознат’, Ungeraten ‘невъзпитан’, Willkomm ‘добре 
дошъл’,  Wintermantel ‘балтон’. 

В културно-исторически план най-обемиста се оказва групата фамилни 
имена, която отразява професията, упражнявана някога от родоначалника на 
семейството. Това е безспорно свидетелство, че поминъкът е бил най-чест мо-
тив при избора на фамилни имена. В немски те по форма са главно отглаголни 
и отименни производни на -er/-ler/-ner, по-рядко персонифицирани домашни 
или заети нарицателни имена. Немалко от тях имат в български семантично 
адекватни съответствия, образувани с отбелязаните по-горе антропонимични 
наставки -ов/-ев/-ски от деятелни имена за професии и занаяти, нeмалко от 
които заети от турски. Наличните вариантни и синонимни означения в немски 
се дължат на регионални различия, тоест обикновено те функционират като 
хетероними – различни означения за един и същ денотат в различни езикови 
подсистеми. В български някои домашни означения се конкурират с адаптира-
ни или калкирани турски, гръцки, арменски и румънски оними. 

Agricola – Земеделски/Чифчиев
Angler – Въдичаров/Холтаджиев
Arzt – Лекарски/Врачев/Хекимов/
       Хекимян
Bauer (селянин) – Кювлиев/Царанов 
Baumgärtner – Овощаров 
Becker/Bäcker – Пекарев/Хлебаров/
       Фурнаджиев
Beihl – Брадваров/Балтаджиев
Bergmann – Рударов/Рударски
Biener/Bienemann/Zeidler –
       Пчеларов/Кованджиев
Biermann– Бираджийски
Blech/Blecher/Spengler – Тенекеджиев
Böttcher/Böttger/Küf(n)er/Küp(p)er/
     Fassbender/Fassbinder/– Бъчваров/
         Кацаров/Фучеджиев
Brill – Очиларов
Brunner – Кладенчаров/Бунар джиев/
       Геранджиев/Чешмеджиев
Buchbinder – Подвързачов
Dräger – Носачев/Хамалев

Dreher/Drechsler – Стругаров
Drescher – Харманджиев
Eisler/Eisner –  Железаров/
                          Демирджиев
Essiger – Оцетаров/Оцедаров/
                Серкеджиев
Fahner/Fähn(d)rich – Байрактаров
Fährmann – Салджиев
Falkner – Соколаров
Färber– Вапцаров
Fiedler – Гъдуларов
Fischer/Piscator – Рибаров/Балък- 
       чиев
Fleischer/Metzger – Месаров/
       Месарски/Касабов 
Flicker – Кърпачев
Förster (лесничей) – Орманджиев
Fuchs – Лисичарски/Тилкеджиев
Fuhrmann – Каруцаров/Араба-
       джиев/Талигаров
Gabler/Gäbler – Виларов
Garner – Преждаров
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Gartner/Gärtner – Градинаров/
       Бахчеванов/Бахчарски
Gastgeb – Гостилничаров
Geiger – Цигуларов
Geiser/Geiss(l)er – Козаров/Козарев/
       Кичеджиев/Капралов
Gerber – Кожаров/Табаков/Аргазов
Glaser/Gläser – Стъкларов/Джам-
       джиев/Сърчаджиев
Glöckner – Звънаров
Goldschmidt – Златаров/Златар-
       ски/Куюмджиев
Gürtler – Каишев/Коланджиев
Hengstler – Коняров
Henker – Палачев/Джелатов
Herder/Hirt – Пастиров/Чобанов
Holzer/Holzhauer/Xylander –
       Дърваров
Holzschuher – Налъмов
Honig – Медаров/Балджиев
Hufeisen/Hufschmidt – Петаларов/
       Петаларев/Налбантов
Huth/Huter/Hutmacher – Шапкарев/
       Шапкаров
Jäger/Weidmann – Ловджиев/
       Авджиев
Kalkbrenner – Варджиев/Киречев
Kamm/Kammacher – Гребенаров/
        Таракчиев
Käsemann/Käser – Сиренаров/
       Брънзалов
Kastner/Kästner – Сандъкчиев/
       Сандукяров
Kaufmann – Търговски/Базиргянов/
       Туджаров
Kerzenmacher – Свещаров
Kessler/Kettler – Котларов/
      Казанджиев
Kettner – Веригаров/Синджирджиев
Kleidermann/Clayderman – Дрехаров/
       Дрехарски
Knoblauch/Knobloch – Чеснаров/
       Скордев
Koch/Kocher (готвач) – Ахчиев/
       Ахчийски/Магеров
Kohler/Köhler – Въгларов/Въглищаров/
       Кюмюрджиев

Korbmacher/Körber/Krebber/Viëtor  –
       Кошничаров
Kramer/Krämer – Бакалов
Krauter/Kräuter – Зарзаватчиев
Krebs/Krebser – Ракаров
Krempler – Даракчиев
Kretschmer/Krüger/Schen(c)k/
    Weinschenk – Кръчмаров/Механ-
       джиев
Krieger – Войнов/Войников/Аскеров
Kupferschmied – Медникаров/
       Бакърджиев
Kürschner/Pelzer – Кожухаров/
       Кюркчиев
Küster/Messner/Sigrist – Клисаров/
       Кандиларов 
Kutsche/Kutscher – Файтонджиев
Kuttler – Карантиев
Lederer/Ledermann – Кожаров
Ma(h)ler – Бояджиев/Молеров/
       Зографов
Maurer – Зидаров
Mehl – Бръшнаров
Meister – Майсторов
Messerschmid(t)/Messerschmitt/

Messerer – Ножаров/Бичаков/
       Бучакчиев
Müller – Мелничаров/Воденичаров/
       Дерменджиев/Мораров
Nessel – Коприваров/Коприварски
Obs(t)er – Овощаров
Ochsеnknecht/Ochsner/Öchsner –
       Воловаров
Oe(h)lmann/ Oehlschlaeger – Масла-
       ров
Pfaff/Priester – Попов/Папазов/
       Папазян
Pfeffel – Попчев/Папасчиков
Pfeffer – Пеперджиев/Биберов
Pflüger – Орачев
Pulver – Барутчиев/Барутчийски
Putzer – Мазачев/Саваджиев
Quarch/Quarck – Изваров
Rüber/Rahner – Цвеклов/Панджаров
Räuber – Разбойников/Черкелов/
       Кеседжиев
Richter (съдия) – Кадиев/Кадийски
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Ringer – Пехливанов
Rössler/Rossmann – Коняров
Saf(f)ran – Шарланджиев
Sämann – Сеячев/Екимджиев
Sattler – Седларов/Сарачев 
Schäfer – Овчаров/Чобанов/
       Коенджиев
Schlange – Змияров 
Schaufler – Лопатаров/Кюрекчиев
Schiefer – Тикларов 
Schleifer – Точиларов
Schlosser – Ключаров/Кофарджиев/
      Катинчаров/Камарашев
Schmelzer (леяр) – Дюкмеджиев
Schmidt/Schmi(e)d/Schmitt –
       Ковачев/Кузнецов/Демирджиев
Schneider/Schröder/Schrader/Nather/
Sartorius  – Шивачев/Шиваров/
       Терзиев
Schnitter/Sens/Hauer – Косачев
Schnitz(l)er – Резбаров/Марангозов/
       Зембаров
Schnur/Schnürer – Канапчиев
Schöps– Овнаров
Schreiber – Писарев/Писарски/
       Язаджиев
Schu(h)macher/Schuchard/Schubert/
Schuman(n) – Обущаров/Цанкаров
Schulmeister/Le(h)rmann – Даскалов
Schüssler/Napp – Паничаров
Schuster – Кундураджиев
Schweindl – Свинаров/Домузчиев
Seider/Seidemann – Копринаров/
       Свиларов/Казасов
Seiler – Въжаров
Senn(er) – Мандраджиев
Sieber(t) – Ситарски/Решетаров
Spengler – Тенекеджиев
Spindler – Вретенаров
Spinner – Предачев
Steinhauer – Каменаров/Ташчиев

Stiefel – Ботушаров/Чизмаров
Sulzer/Sülzer – Пачеджиев/
       Пачеджийски
Taschner/Täschner – Чантарски/
       Чантаджиев
Tauber/Täub(l)er/Dube/Kutter –
       Гълъбаров
Tischler/Schreiner  – Столаров
Töpf(n)er/Döpf(n)er/Auler/Eul(n)er/
Hafner/Potter – Грънчаров/
Troger/Tröger – Коритаров/
       Копанаров
Trommler/Bunge/Bünger –
       Барабанов
Tucher/Tuchmacher – Платнаров/
       Пънзов
Uhrmacher – Часовникаров/Сахат-
       чиев
Wachter/Wächter – Пазачев/
       Гавазов/ Пазвантов
Wagemann – Кантарджиев
Wagner/Weiner(t)/Stellmacher/Esser/
       Rademacher – Коларов/Каруцаров
Walker – Тепавичаров/Валявичарски
Weber – Тъкачев
Wechsler – Сарафов
Weingärtner/Weinmann/Win(t)zer/
Reber – Лозаров/ Винаров/ Грозда-
       ров/Шарапчиев/Багджийски 
Wirth – Ханджиев
Wurster – Саламджиев
Ziegel/Zieg(e)ler – Тухларов/Кереми-
       даров/Керемидчиев
Zimmer(mann)/Zimmerer – Дърво-
       делски/Дограмаджиев/Дюлгеров
Zöllner/ Mautner (митничар) –
       Гюмрюкчиев
Zuckermann – Шекерджиев/
       Шекерджийски
Zwiebel – Лукаров/Лукарски/
       Суванджиев
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Рекапитулацията показва, че при семантичното успоредяване на около 550 
немски фамилни имена с български са установени около 760 техни адекватни 
съответствия в нашия език. Разликата в полза на българските имена се обяс-
нява с наличието на словообразувателни варианти, на многобройни, отчасти 
калкирани ориентализми и на домашни образувания сред професионалните 
означения.

На фона на приведените паралели може да се отбележи, че отсъствието на 
немски съответствия не учудва при специфични антропонимизации като Бос-
танджиев, Гайтанджиев, Калпакчиев, Камиларов, Самарджиев, Чалъков, но 
изненадва по отношение на някои повече или по-малко обичайни за българ-
ската антропонимна практика фамилни имена като Гърбов/Гръбчев/Камбуров, 
Дюстабанов, Мустаков, Оризаров/Пиринчиев, Сираков, Сиромахов.

СЪКРАЩЕНИЯ

англ. – английски език нем. – немски език
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Мая Влахова-Ангелова
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

КЪМ ЕТИМОЛОГИЯТА НА ЕДНО ИМЕ
В БЪЛГАРСКАТА ТОПОНИМИЯ – ГАЛАТА

Топонимът Галата, засвидетелстван на различни места из българското ези-
ково землище, е название, което буди интереса на изследователите почти цяло 
столетие. Въпреки че ономастичната наука днес вече разполага с множество 
данни, осветляващи главно неговото разпространение, произходът и значение-
то му са все още неизяснени и несигурни. Настоящата разработка се опитва да 
предложи по-различна гледна точка към етимологията на името Галата, като 
обяснява появата на топонимите на българска почва чрез заимстването им от 
известния топоним Галата (Цариград). 

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТОПОНИМА ГАЛАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОВО ЗЕМЛИЩЕ

Направените до момента топонимни проучвания дават информация, че 
името Гàлата се среща на следните места из българските земи:

•	 Местно име Гàлата (Стрелчанско):
„Гàлата, ридове с ниви от двете страни на Мèдет дерè, Ю 5-6 Стрелча, 

до Тàтковец, крепост с двойни стени (поне до 1893 г.), високи до 2 м“ (Заимов 
1979). „Гàлата, място в Стрелчанско до Стрелчанското кале“ (Балкански 2013).

•	 Селищно име Гàлата (гр. Карнобат):
„Гàлата, махала в Ю част на Карнобат, днес квартал. В кр. 18 в. – нач. 19 

в. е изграден защитен вал срещу кърджалийски нападения. Още: Галатата“ 
(Момчилов, Чакърова-Кръстева 2013). „Галата, изолирана от града (Карнобат) 
махала; намира се една висока тераса, населена главно с циганско малцин-
ство“ (Кръстев 2005). „...кварталите „Карасулий“ и „Галата“ бяха типични селца 
с криви и тесни улици... През него (Карнобат) е  преминавал  главният  път,  кой-
то  идвал  от  Влашко и  през  Русчук,  Шумла  и  Ришкия  проход,  стигал  чак до 
Едрене и Истанбул“ (Декало 2010).

•	 Селищно име Гàлата (Ловешко):
село Гàлата (Иширков 1932), (Узеньова 2014). „Гàлата, Гал., село на 11 км 

С Тв. в док. от 15 в. „село Аглат“ (Ковачев 2013).
•	 Местно име Гàлата (Габровско):
„Гàлата (Гàлътъ), гора в селото. – Старо име на селото (сег. Тончевци)“ 

(Ковачев 1965). „Гàлите (Гàлити), село. До Освобождението име на с. Тончев-
ци“ (Ковачев 1965).

•	 Селищно име Гàлата (Варненско):
„Гàлата, село (днес квартал), разположено на южния бряг на Варненския 

залив. Със същото име днес се назовават носът и фарът. В Средновековието има 
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крепост и прилежащо селище“ (Иванов 2012). „Гàлата, квартал на гр. Варна, 3 
км Ю от нос Галата, в м. Кайлъка, в периода II в. пр. Хр. – VI в. сл. Хр. съществува 
тракийско селище. През Средновековието в землището на Галата има селище 
с малка крепост, наречена Галата“ (Аджемлерски 2012).

•	 Селищно име Гàлата (гр. Котел):
„Котел се дели на шест отдела, от които петте съдържат по две махали, 

називаеми: …Илчо и Галата1…“ (Георгиев 1974). 
•	 Селищно име Гàлата (гр. Пирот):
„Подразделението на града на махали от 1860 г. па и до днес е следното: В 

Пазарската част: …7) Галата, м.“ (Христов 1894: 313).
•	 Местно име Галата (Гоцеделчевско):
„Галата – ниви и ливади“ (Иванов 1996: 88). 

2. ХИПОТЕЗИ ЗА ПРОИЗХОДА
И ЗНАЧЕНИЕТО НА ТОПОНИМА ГАЛАТА

Предположенията на изследователите по отношение на произхода и зна-
чението на споменатите топоними са твърде разнопосочни. Тук ще се спрем 
по-подробно на някои от предложените до момента в нашата и чуждата лите-
ратура хипотези, тъй като те представляват добра отправна точка за по-ната-
тъшни размишления и изводи.

2.1. От етнонима галати, галатяни ’гали’

Хипотезата, че топонимът Галата произлиза от етнонима галати, гала-
тяни ’гали’, е застъпена от най-ранните ни изследователи по отношение на се-
лищното име Галата (Ловешко). Още през 1932 г. Ат. Иширков публикува ста-
тия за село Галата, съществена част от която е посветена на името на селото. 
Там авторът предава тълкуванието на местните жители (българо-мохамедани), 
които обясняват названието Галата със следната легенда: след приемането 
на исляма селяните продължили да ядат свинско месо, т.е. „изгалатили се“ 
(Иширков 1932). В местния говор се употребява глаголът изгалатвам ‘върша 
нещо нечисто, ям блажно през пости’ и сродното му същeствително име га-
латин ‘мръсен човек, мръсник, поганец’. Обяснявайки тази народна етимоло-
гия, Ат. Иширков засяга проблема за произхода на думата изгалатвам, кой-
то и до днес не е сигурен. Някои учени предполагат, че е свързан с етнонима 
гал, галатин. Сред тях е етнографът Д. Маринов, който въз основа на фолкло-
рен материал (народни песни) тълкува думите галатин, изгалатвам, като ги 
свързва с келтите, наричани гали, галати, галатяни, както и проф. М. Дри-
нов, според когото галатин ‘нещо мръсно’ е възприето в нашия език още 
през Средновековието чрез византийците (Иширков 1932: 204).  В подкрепа на 
това виждане можем да приведем и разсъжденията на проф. Ст. Младенов. 
В своя тълковен речник той също прави подобно допускане по отношение на 

1 Това е известната котленска махала Галата, в която се намира прочутото Галатанско 
училище.
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произхода на прилагателното име галатен и неговите сродни думи: галатин, 
галатски, галатя(ва)м: „напомня с производството си на народа галати (кел-
ти) в Мала Азия, известни с див органистичен култ на богинята матер Кибела; 
нечист, мръсен, непристоен“ (Младенов 1951)2. Подобно виждане за етимо-
логията на диалектните изгалатвам и галатин отпраща към хипотезата, че 
същото народностно название е в основата и на топонима Галата.  Немалкото 
исторически данни за въпросните келтски племена също биха могли да под-
крепят тази теза. От тях става ясно, че преминавайки през земите на Балкан-
ския полуостров, галите оставят трайни следи в народната памет на местното 
население благодарение на своята жестокост и варварщина (вж. Махафи 1887). 
Това обяснява как етнонимът се е запазил в говорите като название за човек, 
който прави зло. Подобни примери имаме и с други етноними, напр. исполи-
ни, хуни, варвари. Ето защо можем да приемем, че произходът на диалектните 
изгалатвам и галатин от етнонима галати, галатяни е напълно възможен 
и много по-вероятен, отколкото извеждането му от прасл. *galъ. Дали обаче 
същият етноним стои в основата и на топонима Галата? Ат. Иширков отрича 
подобна възможност както за директна връзка между народностното название 
и името, така и опосредствано чрез глагола изгалатвам. Основание за това той 
намира във факта, че този топоним се среща многократно из целия Балкански 
полуостров, а и извън него. Като аргумент Ат. Иширков изтъква още, че поне 
що се отнася до днешната територия на България, присъствието на келтите е 
относително сигурно единствено в Казанлъшкото поле, където е локализирана 

2 Въпросът за произхода на галатин и изгалатвам все още е дискусионен. В БЕР 
се приема, че последните произлизат от прасл. цветоозначение *galъ(jь) ‘черен, мръ-
сен’ (БЕР 1971, Рачева: 1993–1994). Това виждане се опира на обяснението на Бернекер, 
което е възприето по-късно и от М. Фасмер, a и в Этимологический словарь славянских 
языков. Според Бернекер *galъ ‘sordidus, impurus, immundis’ произлиза от „вероятно 
първоначално ‘черен’“ (Бернекер 1908–1913: 293). Той извежда значението ‘черен’ от за-
пазените множество производни думи в славянските езици, назоваващи черни птици. В 
българските говори са регистрирани редица диалектни думи като гал ‘чавка’, гале ‘мал-
кото на бивол’, галашка ‘плод на черница’, както и остарялото вече лично име Гало/Гальо 
(запазено в различни варианти (Заимов 1988) и множество топоними, напр. Галатски 
рид, Галатин, Галова падина, Галевица, Галиче, Галова (БЕР 1971). Наред с тях на българ-
ска почва значението на *galъ(jь) е доразвито в посока ‘мръсен, нечист, лош’ в лексеми 
от типа: галюша ‘оскърбителен епитет’, галатен ‘лош човек’, галатя ‘говоря лошо, хуля’, 
изгалатя ‘развалям, покварявам, ям блажно през пости’, галет ‘злосторник’ и др. (БЕР 
1971; Рачева 1993–1994). Липсата на запазено значение ‘мръсен’ в останалите славянски 
езици обаче дава основание на Дейкова (2007) да постави под съмнение общоприетото 
виждане. Авторката разглежда етимологията на *galъ(jь) в контекста на най-новите схва-
щания за произхода на цветоозначенията вран и голубой. Дейкова се опира на вижда-
нето на Булаховски, според когото „назоваването на черния цвят е вторично по цвета на 
птицата, която е изцяло черна..., а надеждните случаи на значението ‘черен’ са свързани 
изключително с названията на птици или с изведени от тях метафори за назоваване пре-
димно на домашни животни“ (Дейкова 2007: 113). Нещо повече, тъй като прилагателната 
форма е запазена единствено в старосърбохърватски, Булаховски смята, че тя „вполне 
можеть быть частным случаем того же порядка, что и вороной, голубой“ (Дейкова 2007: 
113). Във връзка с това той заключава, че „глаголите, които обикновено се извеждат като 
производни от прилагателно със значение ‘черен’, имат друг, неясен произход (Дейкова 
2007: 113).   
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столицата Тиле/Тило на някогашна келтска държава, съществувала през III в. 
пр. Хр. (Иширков 1932: 204). По-новите изследвания за келтското присъствие 
на Балканите (Кох 2007) също потвърждават липсата на сведения за наличието 
на следи от техни поселения на българска територия, които биха дали отраже-
ние в топонимията. Свързването на Галата (Ловешко) с галите вероятно има 
връзка с една от хипотезите, обясняващи известния топоним Галата, намиращ 
се в Цариград3. Той впрочем също има несигурен произход, но една от възмож-
ните хипотези извежда името тъкмо от етнонима гали (Фрийли 2000; Агостон, 
Мастерс 2009)4. Това допускане се основава на историческия факт, че галите 
преминават през Византион и го нападат, след което се установяват трайно в 
областта Галатия (Мала Азия). От друга страна, близостта по форма и звучене 
на топонима Галата с гръцките думи, означаващи галите: ÃáëÜôáé (Лидл, Скот 
1883), ÃáëÜôáò (Барнс 1834), също подкрепя тази теза. Според Бери името Га-
лата е много старо и датира още от III в. пр. Хр., когато галите са използвани от 
Византион като наемници. Те обаче не са допуснати до града, а на отсрещния 
бряг отвъд Златния рог е определено място, където да се заселят – в своего 
рода „Галски квартал“. Оттам тази част на града приема името Галата много 
след като галите вече са забравени (Бери 1889: 57–58). Това обяснение е логич-
но, но според повечето изследователи на историческата география на Констан-
тинопол топонимът Галата се появява много по-късно – чак през VI в., а според 
някои източници едва през VIII в. (Агостон, Мастерс 2009: 226; Батур 2002). Въз 
основа на казаното дотук не можем да приемем за вероятно допускането, че 
етимонът на топонима Галата, засвидетелстван на българска територия, има 
връзка с народностното название галати, галатяни ‘гали’.

2.2. От келтска дума със значение ‘крепост’

Втората хипотеза за произхода на селищното име Галата (Ловешко) от-
ново отпраща към галите, като името се извежда от келтска дума със значение 
‘крепост’. Тази идея е изказана от Ст. Младенов и Д. Дечев и е подкрепена от 
Ат. Иширков5, който я излага накратко. Според Ст. Младенов коренът на името 
може да е келтски и да означава ‘крепост’. Според Д. Дечев калата означава 
‘крепост, кула, пазеща пазарище’ (Иширков 1932: 205). Това, както и фактът, че 
около село Галата има множество развалини на крепости, тъй като то се нами-
ра на стар и важен път, кара Иширков да заключи, че името е от келтски произ-
ход и е във връзка с крепост. Тази хипотеза се споделя и от друг изследовател по 
отношение на топонима Галата край Варна (Скорчев 1932: 5). Eтимологичните 
изследвания на старокелтски и произлизащите от него келтски езици донякъде 
потвърждават казаното от нашите видни професори, що се отнася до наличи-
ето на подобен корен. В речника на Ал. Макбейн се открива следното: „cala, 

3 „Крайбрежната ивица, простираща се от северните брегове на Златния рог до Топ-
хане, и склоновете зад него са известни като Галата“ (Батур 2002: 1). 

4 Вж. също World Heritage Encyclopedia. <http://www.worldheritage.org/article/
WHEBN0000762516/Galata)> (дата на достъп: 28.02.2015).

5 По думите на Ат. Иширков в лични разговори с него двамата професори го насочват 
към тази хипотеза.
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caladh, a harbour, Ir. caladh, M. Ir. calad. It is usual to correlate this with It. cala, 
Fr. cale, bay cove, (Diez, Thurneysen, Windisch), and Stoke even says the G. and Ir. 
word are borrowed from a Romance *callatum, It. calata, cala, Fr. cale, cove. More 
probably the Celtic root is qel, qal, hide, as in En. hollow, M. En. holh, hollow, cave, 
also En. hole, possibly. The root of cladh has also been suggested“ (Макбейн 1982: 
66). В най-новите разработки по темата, напр. Celtic Lexicon (Келтски речник) на 
Университета в Уелс, при келтската същинска лексика присъства: *kaleto- (PIE 
*kal-): Gaul Caletes, -caleti ‘hard’, EI calath ‘hard’, MW calet ‘hard; rough, cruel’, 
ModW caled ‘id.’, OBret. calut (r. calat) ‘hard’, MBret. calet ‘id.’, kaled ‘id.’6 Въпре-
ки тези частични доказателства по отношение на изказаното от нашите видни 
езиковеди допускане, ние не бихме го приели за възможно, тъй като остава не-
обясним пътят, по който подобна келтска дума е попаднала в българския език, 
за да послужи за създаването на топонима Галата.

2.3. От гръцки език

Хипотезата за гръцкия произход на топонима се дискутира по отношение 
на топонима Галата край Варна. В. Иванов (Иванов 2012) посвещава цяла 
публикация на този топоним, в която прави много детайлен критичен анализ 
на наличната за него информация, и излага своето виждане за етимологията 
му. Става ясно, че авторът познава добре многобройните източници, в които 
се споменава това название – хроники, географски карти и пр., както и данни-
те за историята на мястото. В. Иванов подлага на анализ различните хипотези 
за генезиса на топонима, като категорично заявява, че гръцкият произход на 
името е вън от всякакво съмнение (Иванов 2012: 175). В подкрепа на това той 
изтъква и факта, че в района около Варна има и други топоними, за чийто про-
изход също се предполага, че е гръцки, напр. Фичоза, Захра, Анкатони и пр. В. 
Иванов коментира много разпространена сред варненци версия за произхо-
да на местното име Галата. Според нея то произлиза от гръцката дума ãÜëá, 
ãÜëáêôïò ‘мляко’, тъй като с. Галата било млекарско село, главен доставчик на 
мляко за града7. Самият В. Иванов не подкрепя това обяснение, а приема, че 
„тази версия е издигната от заселилите се във Варна йонийски гърци след 30-те 
години на XIX в.“ Той застъпва друго виждане, според което топонимът Галата 
означава ‘пристан/вързала/крепост насреща/отсреща/на брега срещу приста-
нището (в случая) на Варна’ (Иванов 2012: 183). Според него самото название е 
възникнало по аналогия на Галата в Константинопол, тъй като и разположени-
ето, и функцията на едноименните пристанища са твърде сходни – намират се 
в близост до голям град, но отвъд залив8. В доказателство на това той обяснява 

6 http://www.wales.ac.uk/Resources/Documents/Research/ CelticLanguages/Examples 
CelticCoreVocabulary.PDF (дата на достъп: 20.02.2015).

7 Това обяснение напълно съвпада с една от трите хипотези за произхода на името 
на цариградската Галата (Фрийли 2000; Агостон, Мастерс 2009). Вж. също World Heritage 
Encyclopedia. <http://www.worldheritage.org/article/WHEBN0000762516/Galata)> (дата на 
достъп: 28.02.2015).

8 Най-вероятно крепостта Галата край Варна е създадена още през X в. (Иванов 
2012: 182).
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имената, с които през вековете е известна Галата9 край Цариград – най-ранно-
то Sycae (Sykai)10 или Peran en Sykais и по-късното Pera11, като заключава, че тези 
названия имат идентично значение ‘(град) отсреща, на другия бряг’ независи-
мо от различния им корен. 

2.4. Името е пренесено от цариградския квартал Галата

Хипотезата за пренос на названието Галата от едноименния цариградски 
квартал е изказвана от различни изследователи по повод на отделни топони-
ми. От статията на Ат. Иширков (1932) става ясно, че още К. Иречек и Л. Милетич 
застъпват подобна теза по отношение на местното име Галата (Ловешко). По-
късно проф. Й. Заимов (1979) споделя това виждане за местното име Галата 
(Стрелчанско), а А. Кузев (1981) заключава, че варненската средновековна кре-
пост Галата е получила своето име по името на едноименния квартал в Кон-
стантинопол. Народната памет също пази една легенда за с. Галата (Ловешко), 
която обяснява появата на името по подобен начин12:

„По това време в селото са живели четирима братя и една сестра – Алчо, 
Перчо, Горчо, Лулчо и Джута. Aлчо бил кмет на селото, от Горчо е останала днес 
местността Горчов трап, от Перчо са останали Перчовите кладенци, а от Лулчо 
местността Лулчовото, което днес също се нарича и Усойната. Има предание, 
че по време на османския султан Ахмед I (1603 – 1617) пехливанин от селото на 
име Хасан е надборил султанския борец. За награда султанът е дал на бореца 
тескере (документ), който да предаде на коджабашията (кмета) на селото, с 
който документ трябвало да се смени името на селото, като то да се нарече 
Галата на името на цариградския квартал, където се провели борбите. Според 

9 Всъщност Галата край Цариград възниква като самостоятелно селище още в Ан-
тичността под името Sycae (Sykai) или Peran en Sykais. Известно е, че по времето на импе-
ратор Константин Велики (324 – 337) селището е било укрепено и се е състояло от форум, 
театър, пристанище, църква, обществени бани, както и 431 големи къщи (Батур 2002: 1). 
От V в. Галата се оформя като град, включен към Константинопол под името Regio Sycaena 
– 13-ият район от общо четиринадесетте константинополски административни единици. 
През VI в., при управлението на император Тиберий II, е построена крепостта, известна 
като „крепостта Галата“. Настоящия си вид мястото придобива по време на генуезците, 
които, придобили концесия за търговия през XI в., се разполагат на северния бряг на 
Златния рог (Фрийли 2000: 241). Разширението на средновековната крепост Галата по 
склоновете над нея става известно като Pera. Според едни изследователи името Галата 
е засвидетелствано още в края на VI в., и по-точно през 580 г., след построяването на ук-
реплението Галата (Агостон, Мастерс 2009: 226). Според други топонимът се е наложил 
по-късно – през VIII в. (Батур 2002). Названието присъства в множество историографски 
източници, географски карти, пътеписи и мемоари, тъй като е емблематичен елемент от 
градското обществено, културно и икономическо пространство на Константинопол, а и в 
по-късния Истанбул.

10 В. Иванов прилага успоредици от античния свят на подобни географски названия, 
отнасящи се до срещулежащи градове, острови и др., напр. Óικανία, a в италийски вари-
ант Sicilia, Sίkinoς ‘един от Цикладските острови’ (Иванов 2012: 184–85).

11 В. Иванов извежда топонима Пера „от гръцкото наречие или същ. име от ж.р. πÝñα 
със значение ‘отсреща’ (Иванов 2012: 185).

12 Легендата и нейните варианти са предадени от Ибрахим Асанов Пехливанов – 
краевед, родом от същото село, и са публикувани в http://www.pomak.eu/board/archive.
php?topic=1949.405.

22 За словото – нови търсения и подходи
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други през 1770 г. в село Пещера13 се настанили 3 турски семейства от квартала 
на Истанбул Галата. След като ги наричали галатени, чрез тях и селото се нарек-
ло Галата.“ 

Тази легенда е интересна, но би трябвало да се отнасяме предпазливо към 
фактологията, която съдържа. Все пак не бива да я пренебрегваме напълно, 
а да я анализираме най-вече с оглед на възможността за осъществяването на 
подобни, на пръв поглед немислими, пренасяния и връзки на имена. 

3. ТРАНСОНИМИЗАЦИЯТА КАТО МЕХАНИЗЪМ
НА НОМИНАЦИЯ В ТОПОНИМИЯТА

Процесът на създаване на нови названия въз основа на съществуващи 
вече имена е известен в ономастичната наука като трансонимизация, а ново-
създадените оними се наричат трансоними. Една от най-разпространените 
му форми е тъкмо заимстването на топоними.  Важно е да се отбележи, че 
при възникването на даден трансоним изходното име не губи напълно своята 
първична онимична семантика и всеки, който се сблъсква с такова название, 
си дава сметка за тази семантика (Шивец 2014: 253).  Всъщност нерядко при 
преноса на даден топоним от един отдалечен обект върху друг тъкмо допъл-
нителната информация, с която се свързва изходният обект, е много важна. 
Понякога тя дори има определяща роля за създаването на трансонима, т.е. 
често именно асоциациите, които даден топоним предизвиква у определена 
група хора, мотивират назоваването на нови обекти с неговото име (Шивец 
2014: 254). 

Преносът на топоними засяга много обширна група разнородни географ-
ски имена. На първо място, пренесени са всички топоними, възникнали по 
метонимичен (или меронимичен) път. Така названието Рила, отнасящо се за 
планината, става и име на град Рила или с името на един извор като Бели 
извор започва да се назовава и близкостоящото селище Бели извор. На второ 
място, процесите на миграция на населението често водят до неочакваната 
поява на стари и (понякога) добре известни топоними на нови места, напр. 
гр. Париж (Тексас) или с. Охрид (област Монтана). В по-ново време подобни 
„прехвърляния“ са особено характерни за урбанонимията, където голяма част 
от имената на улиците са всъщност пренесени названия на други по-близки 
или по-далечни географски обекти, напр. ул. „Пехчево“, бул. „Брюксел“, пл. 
„Македония“14. Мотивите за тези заимствания обаче са по-различни. Много 
често изборът на уличните имена е предопределен от политически и дори от 
идеологически подбуди. 

Анализът на ономастичните данни и на историческите сведения за топо-
нима Галата навежда на мисълта, че това име трябва да се разглежда в по-
широк контекст, като се вземат предвид цялостната социална, културна и ико-
номическа обстановка в българските земи през епохата, когато се предполага, 

13 Това е старото име на село Галата.
14 По-подробно този проблем е разгледан в Улиците на София: картографиране на 

градската идентичност (Влахова-Ангелова 2013).
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че се появява по нашите земи – Късното средновековие и най-вероятно през 
Възраждането. Такъв подход извежда на преден план факта, че в рамките на 
огромната османска държава, част от която са българските земи по това време, 
контактите и влиянието между отделни области и общности, изглеждащи на 
пръв поглед немислими, са били възможни и на практика са се осъществявали 
много по-често, отколкото днес предполагаме. Това прави допускането, че Га-
лата възниква като пренесен топоним, чийто първоизточник е едноименният 
цариградски квартал, реалистично и основателно. От друга страна, Цариград, и 
Галата15 в частност, където е съсредоточена търговската дейност в империята и 
където живее по-голямата част от християнското население на града, безспор-
но е знаково място за българите. 

Известно е, че Цариград като политически, търговски и културен център 
винаги е привличал българите. Н. Начов отбелязва: „твърде естествено, до 
Освобождението многолюдната столица на обширната тогаз турска импе-
рия беше за българите най-важният търговски център“ (Начов 1925: 2). Още 
в епохата на Средновековието, преди завладяването на града от турците, 
българи пребивават там по един или друг повод. През Възраждането все 
повече хора се отправят към столицата на империята, за да търсят своето 
препитание. От сведенията, които Н. Начов дава за българската диаспора, 
става ясно, че около 1840 г. в Цариград вече има значителен брой търговци и 
занаятчии, обединени в еснафи. Абаджийският еснаф, който бил най-голям, 
се намирал първо при Топхането, а после бил пренесен в Галата (Начов 
1925: 4). Н. Начов съобщава още, че след Танзимата (1939) към града започ-
ват да се стичат и селяни от Панагюрище, Котел, Трънско, Пиротско и др., а 
след Кримската война притокът на българите се увеличил значително. Той 
отбелязва, че дошлите в Цариград българи, особено тези, които успеели да 
се замогнат, не забравяли своите родни места и дарявали средства за тях-
ното развитие. 

От друга страна, в множество разнородни източници се споменава за за-
силените търговските отношения на отделни наши градове с Цариград – Карно-
бат16, Котел и пр. Тези връзки, както и посещенията на българи в столицата наред 
с обмена на стоки и капитали и заимстването на модели на поведение, култура, 
мода и пр. безспорно са могли да доведат и до преноса на топоними. Известно 
е, че търговци от Котел имат кантори в Цариград и в Галата. Всички тези данни са 
убедително доказателство, че появата на топоними Галата в Котел, Карнобат и 
Пирот се дължи на пренасянето им от едноименния квартал в Цариград.

15 За особения статут на Галата през вековете и за оформянето ѝ като градски район 
със специфично население, особени порядки и известна автономия има множество све-
дения. 

16 През Възраждането градът е значим търговско-занаятчийски център, прочут с паза-
ра и големия карнобатски панаир. 



340

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От направения дотук анализ може да се заключи, че възникването на 
названието Галата на българска почва вследствие на пренасяне по анало-
гия с цариградския топоним е безспорно. По отношение на махалите, носещи 
това име, в Карнобат, Котел и Пирот връзката е лесно обяснима чрез търгов-
ските взаимоотношения на тези селища със столицата. По-неясно остава по 
какъв начин са възникнали останалите названия, отнасящи се до друг вид 
обекти, напр. ниви, гори и пр. Внимателното вглеждане в описанията на тези 
обекти показва една тяхна обща особеност – често местата, назовани с името 
Галата, се намират на височина и пазят следи от някакви укрепления (напр. 
Стрелчанско, Карнобат, Варна). Нещо повече, известни са и немалко успоре-
дици на подобно значение на Галата и извън територията на българското 
езиково землище, напр. в Яш (Румъния)17, на о-в Кипър18, в Бесарабия19. Това 
дава основание разсъжденията да се насочат към една по-смела хипотеза, а 
именно, че топонимът Галата подобно на много други собствени имена пре-
търпява процес на апелативизация, т.е. превръща се в апелатив20. С времето 
топонимът Галата започва да придобива значение на съществително нари-
цателно име, и по-конкретно nomen loci. Така собственото име Галата моти-
вира появата на нарицателно име със значение ‘издигнато и укрепено място’. 
Подобни трансформации са познати и от други знакови топоними, напр. Гее-
на – име на местност в близост до Йерусалим, споменавана в Библията, която 
става нарицателно за ‘място за вечно наказание на грешниците, ад, пъкъл’, 
или Голгота – местност в околностите на Йерусалим, където е разпънат на 
кръст Исус Христос, а впоследствие нарицателно със значение ‘лобно място, 
място на мъки и гибел’.
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ДИАЛЕКТОЛОГИЯ И СОЦИОЛИНГВИСТИКА

В съвременните европейски лингвистични центрове въпросът за съотно-
шението между диалектологията и социолингвистиката отдавна не е актуален, 
защото между диалектолозите и социолингвистите там вече няма дискусия. 
Нещо повече: има плодотворно научно сътрудничество, което ще рече – допъл-
ване на методиките, с които се изследват съответните обекти. Ние тук подхва-
щаме уж изчерпаната тема, защото у нас „пистите“ между двете дисциплини не 
са съвсем отчетливо очертани, за което са налице обективни причини (Виденов 
1982: 35–41).

На първо място сред причините ще поставим инерцията на изключително 
задълбочените постижения на българската диалектология, с която са се зани-
мавали почти всички наши по-изтъкнати езиковеди още от създаването на тази 
наука у нас (Стойков 1993: 408–415). Вгледаме ли се по-внимателно в диалекто-
ложките им приноси, ще открием, че са се докосвали и до основни проблеми, 
които развилата се по-късно социолингвистика смята за своя централна тема-
тика. Това навлизане в периметъра на другата наука създава усещане за позна-
тост и за неоригиналност на социалния поглед върху езиковите явления.

Има и друга причина. Първите трудове по българска социолингвистика 
бяха дело предимно на диалектолози, които бяха отчели усложняването на 
обектите – и на първо място, урбанизацията – и потърсиха удобствата на ново-
то направление, без окончателно да са се освободили от началата на диалекто-
ложкия подход.

На практика обаче се получи така, че групата на диалектолозите в по-голя-
мата си част не пожела „да се обремени“ със социолингвистическите методики 
и си остана при класическия диалектоложки подход от 60-те години на ХХ в. От 
своя страна групата на българските социолингвисти до такава степен разшири 
периметъра на обектите си, че понякога изследванията ставаха чисто социоло-
гически или отиваха в територията на методиката на езиковото обучение. За 
диалектолозите, свикнали да боравят само с езикови факти, това разширяване 
изглежда прекалено или направо екстралингвистично.

Със следващите редове правим опит да ограничим периметъра на двата 
подхода и да покажем, че и днес за тях – образно казано – има място под 
слънцето.

Интересът към териториалните разновидности на езиците възниква едно-
временно с появата на общите (представителните) книжовни езици, които са 
атрибут на зараждането на народността и нацията. Когато говорим за интерес, 
имаме предвид научния подход, защото иначе хората още в най-старите дър-
жавни обединения са обръщали внимание на явлението, че на различни мес-
та по различен начин се назовават предмети, качества и дейности, свързани с 
ежедневието, че има различия от фонетичен и граматичен характер. Носите-
лите от всяка отделна диалектна област са смятали своето речево поведение 
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за най-правилно и с учудване и присмех са се отнасяли към наречието на съ-
седите. Причините за различията са имали множество обяснения: съседите са 
странни или – по-често – съседите са изостанали, и винаги – съседите говорят 
неправилно.

Трудно може да се определи кога се появява койнето, но то още в древ-
ността в Гърция започва да изпълнява ролята на общ език и да доминира над 
племенните диалекти в определен по-просторен регион, изпълнявайки функ-
цията на общо средство за комуникация.

През Средновековието териториалните разновидности на даден език ста-
ват много, а особеностите им – значителни. Днес твърдим, че те са плод на те-
риториалната раздробеност и затворения начин на живот: хората не са имали 
възможност да пътуват надалече, ограничени са били търговията и размяната 
на стоки. Всеки регион е консумирал това, което е произвеждал, т.е. контактите 
са били крайно ограничени. Така от сравнително единно общо начало тръгват 
особености, които в последна сметка довеждат до диалектната обособеност. В 
стила на епохата тези различия най-често са били обяснявани като материали-
зиране на Божията воля.

С появата на народностните езици, които по своята същност са наложили 
се по различни причини диалекти, се задейства императивът на диглосията. 
Това води до изоставяне на някои първични черти за сметка на усвояването на 
общото, представителното, наложилото се като престижно речево поведение. 
През Късното средновековие филологията като част от общата философия вече 
започва да търси научно обяснение на различията, т.е. заражда се диалекто-
логията. В българските условия това става сравнително късно – едва през 30-те 
години на ХІХ в., когато се подготвят първите граматики (Стойков 1993: 408). 
Истинският научен интерес към диалектите набира сили през втората половина 
на ХІХ в. и продължава почти до края на ХХ в., когато те лягат в основата на исто-
рико-сравнителното езиковедско направление. Подтикът идва от експанзията 
на книжовните езици и възникналата заедно с това диглосия – диалектното се 
смята за селско и непрестижно и се маргинализира. Опитът наречието да се 
разглежда като „чист народен език“, а книжовното средство да се обявява за 
„покварено изкуствено явление“ е повече интелигентска поза, отколкото ис-
крено убеждение.

Вглеждайки се в книжовния език, интелигенцията установява, че той на 
практика непрекъснато се доустройва и усъвършенства, най-често заемайки от 
диалектите. Именно за целите на книжовното строителство се активизира ди-
алектното описание, та данните да бъдат готова база, когато стане нужда да 
се „усъвършенства“ представителният език. Диалектолозите и до ден днешен 
са убедени, че работят с такава цел, а не като помощници на историческата 
граматика.

Методиката за описание на диалекта е операционализирана. Посещава се 
даденото селище и се установява дали е достатъчно старо и дали има единен 
състав и говорен облик. След това се избират 4–5 възрастни жени и се записват 
идиолектите им на битови теми за тяхната младост, за битието им, за трудо-
вата им дейност. На базата на тези идиолекти се установява диалектната сис-
тема в различните речеви нива: фонетика, морфология, синтаксис, лексика и 
т.н. По-старата практика се ограничава само до установяване на различното от 
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книжовния език. През 50-те години на ХХ в. с развитието на структурализма се 
стигна до идеята, че диалектът е местен език и трябва да бъде описван с всич-
ките  елементи на системата му. Това наложи да се вземат предвид някои чисто 
социално-демографски дадености в комуникацията: различия по възраст, пол, 
занятие и т.н. (Стойков 1959: 12).

Длъжни сме да отчетем следното: зародилата се през 50-те години на ХХ в. 
социолингвистика също може успешно да опише диалекта на селото, но при 
събирането на идиолектите няма да игнорира социално-демографските страни 
и да се ограничи само със сеансите с няколкото възрастни жени, а ще огледа ця-
лостната селска социална структура. Дори и в най-монотонното в социално от-
ношение село живеят три основни възрастови категории хора: млади, на сред-
на и в напреднала възраст. Една от основните задачи е да се установят струк-
турните различия на езиковите им системи и по този начин да се види посоката 
на еволюцията. С течение на времето в селото вече са се създали съсловия и по 
признака образование. Търсим различията, т.е. особеностите на образованите, 
на хората с гимназиално и евентуално с по-високо образование. По принцип се 
интересуваме и от т.нар. джендър признак, т.е. от различията между мъжката и 
женската реч. Задължително ще потърсим и различията между речта на хората 
с различен поминък, макар тези различия да имат условен характер. Ще се по-
интересуваме и от наличието на социални групи по други релевантни признаци 
и чак тогава ще пристъпим към очертаването на цялостна картина на използва-
ния в селото език. Резултатите ще представим в проценти за онагледяване и за 
сравнение със ситуацията в съседните селища.

Така един и същи обект ще бъде описан по два метода: (1) диалектоложки 
и (2) социолингвистически. В първия случай ще получим картина, отразяваща 
повече миналото, т.е. ще видим развоя на едно по-старо състояние, проекти-
рано върху определена територия. Това е важно и изключително интересно за 
историята на езика. Чрез този метод ще можем да съберем интересен матери-
ал за очертаване на изоглосите, които определят ареала на явленията. Във вто-
рия случай обаче ще можем да видим динамиката на системата, ще установим 
кои елементи са проницаеми и кои явления са контрастни за местния човек, 
попаднал под императива на диглосията. При втория случай картината ще е 
раздвижена и ще е много по-адекватна.

И все пак: класическите диалектоложки методики за търсене на архаичния 
облик на традиционния териториален диалект и днес имат смисъл и приложе-
ние, ако трябва да изследваме село от стария патриархален тип и там открием 
възрастни хора, неповлияни от повея на развитието.

Класическите диалектоложки методики са безсилни и непродуктивни в 
съвременните градове с усложнена социална структура. Диалектолозите на-
право заобикалят такива селища и търсят само селата: колкото по-затънтени 
са те, толкова са по-подходящи за тяхното описание. Само че през последните 
десетилетия урбанизацията и емиграцията имат такъв размах, че ежегодно та-
кива „благодатни“ диалектоложки обекти изцяло се обезлюдяват и държавата 
е принудена да ги закрие, т.е. заличава ги от картата.

Изчезването на селата, наричани в демографията селища със затихващи 
функции, става по една и съща схема: първо ги напускат хората в трудоспособ-
на възраст, търсейки поминък другаде. После се затваря училището (няма ги 



348

децата!). Така остават само баби и дядовци, които през зимата също отиват в 
градовете при синове и дъщери. Следва затваряне на селския магазин. Кога-
то от възрастната двойка остава само единият, близките го вземат изцяло при 
себе си в града. Селската къща запустява: къщи със заковани врати и прозорци 
изобилстват из високите планински райони. Със смъртта на последния селски 
жител населеното място престава да съществува. С това приключват и възмож-
ностите на диалектологията да проучва въпросния обект.

Населението, носител на традиционния диалект, не е изчезнало изцяло, 
защото една част от него се е преместила в градовете. С известна приблизител-
ност то все още може в някаква степен да бъде диалектоложки обект, но нова-
та среда води до бърза ерозия на системите. Установили сме, че диалектният 
носител „почиства“ речта си от забелязаните чрез самонаблюдение елементи 
и ги замества с такива, каквито чува от хората около себе си. Възрастният човек 
е постоянно атакуван от по-младите, че говори „ужасно по селски“ и трябва да 
научи правилния език. По тези въпроси вече е компетентна социолингвисти-
ката, която говори за контрастни и неконтрастни диалектни черти: първите са 
подложени на маргинализиране, а вторите остават и лягат в основата на т.нар. 
мезолект. Анализ на мезолекта може да прави и диалектологът, ако приеме, 
че новата система не е развален диалект, а средство за комуникация на при-
нудения да смени кода си бивш диалектен носител. Българските диалектолози 
са склонни да виждат в новите системи стария диалектен тип, т.е. за тях това е 
съответният диалект, но с „някои външни особености“.

В наши трудове е отделено голямо внимание на мезолекта и тук ще кажем 
само най-важното. Мезолектът е смесен тип говор с неконтрастни за носители-
те диалектни черти и елементи от стандартния език, типичен за разговорната 
практика на вече урбанизираните социуми. Мезолектът е междинна система, 
надраснала диалекта, но недостигнала до разговорния стандарт на представи-
телните градски съсловия. По своята същност мезолектът е градско явление, но 
през последните години под влияние на училището и електронните масмедии 
той може в някаква степен да възникне и на село, където е типичен за по-мла-
дите (Виденов 2013: 81–90).

Вече подчертахме, че мезолектът може да бъде проучван както от диалек-
толози, така и от социолингвисти: първите обаче трябва да познават началата 
на социолингвистиката, а вторите – на диалектологията. Казано с други думи, от 
интеграцията на двете методики се получава задълбочен анализ на явлението.

Градската езикова действителност като цяло обаче може да се проучи само 
със социолингвистически методи. За диалектолога в града владее някакъв речев 
хаос. Социолингвистът, въоръжен с познания за йерархията на социалните стра-
тове, вижда подреденост и системност в речта на градското население. С отчита-
нето на социалната структура на обекта социолингвистиката значително разши-
рява възможностите си за адекватен езиков анализ и в „хаоса“ вижда порядък.

Чрез своята методика, базирана на постиженията на социологията, социо-
лингвистиката постига универсалност и става незаменим инструмент за вник-
ване в същността на представителното национално средство за общуване, на 
езиковия стандарт, наричан у нас по стара инерция книжовен език. Тук диалек-
тологията вече е напълно безпомощна, ако изключим някои отделни въпроси, 
свързани с възникването на стандарта и с евентуалните диалектни влияния в 
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началния етап на дооформянето му. Няма да кажем нищо ново, ако подчерта-
ем, че в основите на всеки стандарт първоначално е легнал определен диалект, 
издигнал се до градски говор на столицата или на значими за националната 
същност градски центрове. Обясненията на явленията в стандарта могат да се 
дават само от социолингвистиката, която за целта е обособила свой специален 
дял, наречен теория на книжовните (стандартните) езици.

Като парадокс може да се разглежда фактът, че пражката теория на кни-
жовните езици възниква преди обособяването на американския тип социолинг-
вистика. Учените от Пражкия лингвистичен кръг обаче много подробно раз-
работват функционалната стилистика. По-внимателното вникване в чешката 
функционална стилистика ще ни покаже, че в нея в известна степен са отчетени 
социалните стратове, макар че не става много ясно по какъв начин високите 
социални съсловия оформят и охраняват нормата. Днес това е изяснено чрез 
въведеното понятие обществено мнение (Виденов 2003: 15–28). То е важно и 
съществува обективно, макар да е скрито и завоалирано за традиционалиста, 
заловил се да обясни процесите в книжовния език.

Традиционната лингвистика (можем да я наречем още асоциална, защото 
не отчита в изводите си социалните структури) е безпомощна при обяснението 
на същността на речевата култура. Нещо повече: стига се до подценяване на 
езиковедската роля. За традиционалиста словото (анатемата) на езиковеда е 
последна инстанция в спора кой вариант да получи зелена улица и кой да бъде 
забранен. Авторите на поучителни бележки изпитват раздразнение, че хората 
не ги слушат и продължават да употребяват „грешните“ (от гледище на езико-
вия културтрегер) конструкции и форми. Социолингвистът вижда в това една 
превратност, защото нормата е плод на практиката на престижните езикови съ-
словия, а не на логическите разсъждения на езиковеда.

Очевидно е, че проблемите на функционирането и развитието на книжов-
ния (стандартния) език са извън полезрението на диалектолога. Въоръжен със 
стари представи от първите години от възникването на книжовното средство, 
през които наистина е ставало дооформяне, днешният диалектолог очаква и 
сега да се стигне до заемане от диалектите. След 1990 г. се породи остра нужда 
от стилопонижаващи средства, но книжовният носител дори и не направи опит 
да се обърне към диалектите и диалектоложките речници, а потърси и стилис-
тично възроди 10–20 ориентализма, обърна се към ограничен брой жаргони-
зми и дори прибягна до вулгаризмите. Социолингвистиката отдавна бе преду-
предила, че така ще стане.

В нашите трудове по социолингвистика подробно е разгледано обективно 
съществуващото явление диглосия, т.е. учението за наличие на високи и съот-
ветно ниски езикови формации  (Виденов 2005: 61–63). Диалектът в това от-
ношение е маркирана ниска формация, формация с особено нисък престиж, 
определяна като селски (или бабешки) език. Тази непрестижност му пречи днес 
да намира прием в речевото поведение на публично говорещите личности. Ро-
допската дума ледунка има всички качества да замени двусъставното название 
ледена висулка, но книжовният носител не ѝ дава път, защото долавя някакво 
диалектно начало.

Създаваните от нас диалектни речници са изключително ценни филологи-
чески трудове, но ролята им е да бъдат материал за историческата граматика 
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на езика ни. Ако си мислим, че един ден ще можем да обогатяваме или да ос-
вежаваме книжовния речник, това ще рече, че не познаваме теорията на кни-
жовните езици и се самозаблуждаваме, мерейки с аршин от ХІХ в.

Социолингвистиката е единственото направление, което може с научен 
подход да разглежда днешната езикова ситуация в едно държавно обедине-
ние, защото има методи за изследване на напрежението, възникнало между 
съществуващите формации и преди всичко между езиците и диалектите. Става 
въпрос за създаване на научни стратегии, чрез които държавното управление 
да води подходяща езикова политика. У нас например съществува проблем 
къде и доколко могат да се използват езиците на многочислените за нашите 
условия турски и ромски по произход български граждани. Политиците, водени 
от чисто партийни и електорални подбуди, понякога са склонни на отстъпки, 
т.е. на разрешение на малцинствените езици за официални публични цели и 
дори за изучаването им в официалните български училища.

Социолингвистиката може да направи обоснована научна прогноза и да 
покаже с проценти, че езиковата децентрализация е увертюра към национално 
разединение, макар да е скрита зад красиви думи от типа „майчин език“ или 
нещо подобно.

Социолингвистиката проследява глобализацията в обществените сфери и 
бие тревога към общественото мнение, че националният ни езиков стандарт е 
в опасност, защото важни комуникативни сфери преминават на английски език. 
Една наша тревожна прогноза предвещава англицизиране например на сфера-
та на художествената литература: българските писатели в близкото бъдеще мо-
гат да се увлекат и да създават творбите си директно на английски и с това ще 
увеличат тиражите и хонорарите си, ще станат видими за световната критика. 
На това явление не бива да гледаме с лека ръка, защото естрадното пеене мина 
на английски. Могат да се приведат и други примери.

Трудно е тук да изброим многобройните централни въпроси, с които се 
занимава социолингвистиката сега все още превантивно. За обществото днес 
са важни грижите за общия ни езиков стандарт, защото именно той е масовото 
комуникативно средство. Диалектите, с които борави диалектологията, са за-
глъхваща категория и не е толкова важно да се грижим за тяхната перспектива.

Остава спорен един друг обект, който в най-общ вид се формулира като 
социални говори или сленгове. В близкото минало нашата езиковедска нау-
ка ги определяше като социални диалекти и те бяха част от диалектоложката 
традиция. През последните десетилетия все по-ясно се очертава, че езиковите 
разновидности, свързани със социалната мотивировка, получават всестранна 
характеристика, ако са разгледани с методите на социолингвистиката. Да взе-
мем за пример младежкия (ученическия, студентския) жаргон, чиято лексика 
преназовава предмети и явления от младежкия бит откъм смешната, забав-
ната им страна. В това има нещо различно в сравнение с типичната лексика на 
традиционните териториални диалекти: жаргонът показва отношение и дава 
оценка, докато в диалекта названието е неутрално. Затова  в социолингвис-
тиката се говори повече за философия на жаргона, отколкото за обикновено 
преназоваване, както би го преценил диалектологът. И тук трябва да направим 
уговорка, че в трудовете на редица диалектолози жаргонът е разгледан като 
типично социално явление, а не като чисто лексикален феномен. Като особено 
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високо постижение в тази област с множество социолингвистически догадки 
следва да се разглежда известният труд на Ст. Стойков „Софийският ученически 
говор“ (Стойков 1946).

В заключение трябва да кажем, че социолингвистиката постави особено 
високи изисквания при изследването на стилистичната организация на езици-
те. Установяването на типичните средства за комуникация в различните социал-
ни сфери вече не може да става с инструментариума на асоциалната лингвис-
тика. Смело трябва да заявим, че функционалната стилистика е дял на социо-
лингвистиката, защото само чрез нея обществото може да бъде видяно като 
социална структура с обективна йерархия между отделните стратове (Хавранек 
1963: 60–68). Традиционната лингвистика не можа да създаде задоволителни 
трудове по стилистика и се ограничи само в тесния коридор на художествената 
сфера, показвайки ни стилистичните фигури, чрез които речта придобива ха-
рактер на въздействащо изкуство. Излишно е да подчертаваме, че диалектоло-
гията е далече от тези проблеми. Там се твърди, че в битовата сфера например 
не може изобщо да се говори за стил. Този извод не е верен, защото няма рече-
во поведение без стилова организация. Художествената стилистика до такава 
степен е деформирала чувството на езиковедите традиционалисти, че те, като 
не откриват в битовата реч художествени фигури, я определят като безстило-
ва. Ще направим още една констатация: у нас не се създадоха задоволителни 
стилистични описания и причината за това трябва да се търси в очевидното ни 
увлечение да разглеждаме езика извън функционирането му като комуникат 
в социалните структури. Книжовните носители на езика ни в представите на 
традиционалистите са един монолит. В близкото минало се търсеха единстве-
но диалектни особености. Този възглед лиши нашата лингвистика от адекватни 
трудове в областта на функционалната стилистика.

И така, социолингвистиката не отрича традиционната диалектология, но 
обръща внимание, че тя е пригодена да изследва и анализира езика на патри-
архалното село с неговата слаба социална разчлененост. Доколкото днес бъл-
гарските села в голямата си част вече не са така социално монолитни, диалек-
тологът е длъжен да познава началата на социолингвистиката.
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ДИСКУРСНИ ПРАКТИКИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ.
СЛОВОТВОРЧЕСТВО

В информационно-комуникативното социално ориентирано простран-
ство, каквото е интернет, социалните мрежи заемат все по-голямо място. 
Може да се каже, че характерът на глобалната мрежа е променен. Днес ак-
центът в употребата ѝ се поставя върху втория компонент – комуникативност-
та и социалната свързаност, в много по-висока степен, отколкото върху пър-
вия компонент – информацията. На второ място, виртуалната комуникация се 
включи като неразривна част от нашето общуване и придоби невиждани раз-
мери. Всъщност огромна част от нашата речева продукция и консумация се 
осъществява във виртуалното пространство. В този процес социалните мре-
жи са място, в което най-масово и най-активно се обменя реч и се придо-
бива речев опит за актуалните начини, по които хората се изразяват, както 
и за допустимите норми в общуването. Интернет при цялото многообразие 
на своите проявления в различни научни парадигми може да се разглежда не 
само като информационно-комуникативно, социално ориентирано простран-
ство, но и като особено дискурсивно поле, представящо лингвокултурните и 
социалнозначимите ценности чрез устно-писмените форми на електронната 
комуникация (Горностаев 1997, цит. по Сидорова 2014: 28). Поради тази при-
чина наблюдението върху процесите, протичащи в това дискурсивно поле, 
осигурява поглед върху динамиката на процесите и тенденциите изобщо в 
езика. 

В „Дискурсни практики в социалните мрежи“ (Кирова 2015) представихме 
актуалните лингвокултурни и социалнозначими ценности и практики в комуни-
кацията. Коментират се употребата на нетекстови знаци (визуални и аудиозна-
ци, мултимедия), употребата на чуждоезиков код (самостоятелно или в комби-
нация с родния език), стилизирането на неграмотно говорене и др. Тук основен 
обект на внимание ще бъде практиката „словотворчество“. 

В дискурсната практика „словотворчество“ включваме употребата на думи 
и изрази, които спрямо стандарта на съвременния български език са нови об-
разувания (неологизми или оказионализми) или пък представляват върната 
към употреба архаична или диалектна лексика. След анализ на говоренето в 
социалните мрежи извличаме заключения за езиковите процеси и за развитие-
то на словообразуването.

Неологизми за нас са новообразувани думи, които показват по-голяма 
фреквентност основно в писмени текстове, което е доказателство, че те се ут-
върждават в речта, а оттук и в езика. Когато тенденцията към утвърждаване се 
подкрепя и от проявената словообразувателна активност на използвания сло-
вообразувателен модел, както и от деривати от изходното образувание, можем 
да говорим за неологична, а не за оказионална лексика. Оказионализмите са 
новообразувания, сътворени в потока на речта, които могат да останат дори 
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единични прояви на това равнище. Други пък имат възможността да придоби-
ят по-голямо разпространение и така се превръщат в неологизми.

В статията си „Неологизмите в съвременния български език“ Диана Бла-
гоева (Благоева 2006) дава пример за систематизирано проучване и класи-
фикация на неологичната лексика. Тя представя неологизмите по тематични 
области, а след това ги разпределя според това дали са лексикални, или се-
мантични. Тръгвайки от специфичните фактори, които обуславят общуването в 
социалните мрежи, нашият подход е малко по-различен. Тук не претендираме 
за изчерпателност, а за представяне на спецификата на новообразуванията или 
на възстановените думи.  

Основни цели при общуването в персоналния интернет дискурс, какъвто 
представлява комуникацията в социалните мрежи, са социализацията и себе-
представянето. Двигател за употребата на лексиката е това тя да е в духа на 
общуването, характерно за тези виртуални места. В този смисъл стремежът на 
потребителите е да покажат, че са наясно с нормите и тенденциите на кому-
никацията там и в обществото, а от друга, да изявят своята креативност. Обект 
на вниманието ни ще бъдат именно такива употреби. Ето защо смятаме за по-
подходящо те да бъдат изложени в рамките на частните езикови тенденции, 
чрез които се проявява генералната езикова тенденция към демократизация, 
както е постъпила Д. Благоева в по-късна статия (Благоева 2013). Като цяло тази 
тенденция се изразява в масовото разширяване на функционалната сфера на 
езикови елементи, принадлежащи към разговорния стил и субстандартните 
подсистеми, в резултат на което те проникват и в публичната комуникация, по-
лучавайки по думите на Крисин (Крисин 2000: 29–30, цит. по Благоева 2013) 
„право на гражданственост“. Трите частни езикови тенденции, в чиито рамки 
излагаме анализа на наблюдаваните употреби, са тенденцията към колоквиа-
лизация, към жаргонизация и към експресивизация. 

В духа на нашето разбиране за сленга и жаргона като за различни понятия 
(Кирова 2001) си позволяваме да назовем втората тенденция „тенденция към 
сленгизация“. Аргументите ни са, че в йерархичната структура на социалните 
говори именно сленгът е този социален тип говор, който нивелира най-конт-
растните особености на социолектите (професиолектите, аргото, жаргоните 
и класовите говори) на равнището на разговорната реч на определена тери-
тория в определен момент от развитието на обществото. Сленгът представлява 
по-широк пояс, в който се създават условия за по-успешна комуникация между 
групите, носители на социалните говори, като членове на по-голяма, надред-
на за тях общност. Обединението се осъществява първо на равнище специални 
сленгове, а впоследствие генералният сленг поема най-широко разпростране-
ните и най-неутрализиралите се езикови елементи. И сленгът, и жаргонът съв-
местяват социалната и стилистичната характеристика, но при сленга именно со-
циалната е водещата, защото неговата функция е интегрираща. По отношение 
към общонародния език функцията на жаргона е диференцираща, а водещата 
му характеристика е стилистичната. Затова стилистично маркираната лексика с 
жаргонен произход е включена в тенденцията към експресивизация. 

Д. Благоева (Благоева 2013) поделя неологизмите, включвайки ги към вся-
ка от тези тенденции, поради различния заряд, който те носят. Така сме по-
стъпили и тук – такова разпределение е удобно в прагматичен план, тъй като 

23 За словото – нови търсения и подходи
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по-ясно могат да се откроят социалните и психологическите причини, които по-
раждат иновативната и възстановената лексика и фразеология. 

Нашите наблюдения потвърждават установеното от Д. Благоева, а имен-
но – „че в съвременния период демократизацията се проявява преди всичко 
като дискурсивна прагматично-стилистична тенденция, обединяваща дейст-
вието на няколко по-частни тенденции (към колоквиализация, към жаргони-
зация и към експресивизация)“ (Благоева 2013). Авторката отбелязва също, че 
точно поради това „за значително влияние на тази тенденция върху системата 
на книжовния език трудно може да се говори“ (Благоева 2013). Да, като цяло 
обществото по-бавно стига до прехвърлянето на речеви явления в езика. В това 
отношение обаче социалните мрежи са силен катализатор и поради тази при-
чина се занимаваме с тях – за да видим какво, защо и как се налага като прак-
тика и кое от тази практика подкрепя или поражда дадени езикови процеси. 

НЕОЛОГИЗМИ И ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ КОЛОКВИАЛИЗАЦИЯ

Съвсем правилно Д. Благоева разграничава колоквиализацията в рамките 
на демократизацията, посочвайки, че „на словообразувателно и лексикално 
равнище колоквиализацията намира израз в увеличаване на дела на елемен-
тите с разговорен характер и разширяване на сферата на тяхното функцио-
ниране извън границите на неофициалната устна комуникация. Тези елементи 
може да бъдат словообразувателни форманти и модели, лексеми, семеми и 
фразеологични единици“ (Благоева 2013) (подч. мое, Л. К.). 

Социалните мрежи са полижанрова среда – освен разговорите чрез пос-
тове тук съществуват множество препратки към сайтове с различни материали, 
а такава препратка може да бъде и самият пост. Ето защо стилът може да вари-
ра от разговорен до научен, а регистърът – от напълно сериозен, официален, 
информативен до забавен, пародиен, гротесков. Въпрeки това тенденцията 
към колоквиализация е явна. Макар да клонят повече към асинхронния жанр 
(но могат да се реализират и в реално време), изказванията са изключител-
но разговорен продукт. В огромната си част дори са подчинени на принципа 
„Пиши, както говориш с приятели“, типичен за синхронните жанрове. Нещо по-
вече, разговорността се подчертава както чрез избора на езикови средства, 
така и с отбелязване на езикови икономии и асимилации, характерни за не-
официалното устно общуване, например: Ку ма щеш, де...; Аз и харакирито 
го имам за профилактика, ама кой шсафане на такава точно?; Размечтах 
са ей, е те туй се чуда дека да си го монтирам.

За да не нарушаваме връзката между дадена употреба и нейния социа-
лен и прагматичен контекст, изследваме и привеждаме тук не отделни думи, а 
изказвания. В примерите освен това може да се наблюдава съвместното функ-
циониране на различни словообразувателни похвати и модели и да се извлекат 
конкретните фактори, които предизвикват неологичната номинация. При сло-
вообразуването с домашни езикови средства преобладават следните суфикси:

-ник – (1) Това не е ли супарника? (2) Скъпи приятели и колеги, може би 
бихме могли да помислим, че за голяма част от нашите съгрупници…(4) Ще 
се видим в Чучуликарника:).
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-ка – (5) промоутърките обикновено са част от парти мафията, така 
че винаги могат да ти намерят випове за всички събития, пък и даже да дой-
дат с тебе на тях и да минете после през три афтъра без хън-мън. 

-щина – (6) Другата сакатщина също се размина и нямам грижи, бате. 
В пример (5) в същото време се проявяват и други характерни явления 

– три афтъра (заемане на дума), випове (заемане на абревиатура), парти 
мафията (модел за преобразуване на съществителни от чужд произход чрез 
конверсия в прилагателни). Това са все начини, по които постъпващите в речта 
чужди прости думи, сложни думи и устойчиви словосъчетания (както и техни 
части) получават възможност да започнат да функционират в езика незабавно, 
без адаптация чрез съществуващи родни суфикси и без блокиращи деривация-
та фактори (Кирова 2002, 2007).

Продуктивни наставки са използвани и в следващия пример – деминутив-
ната наставка -ичка и наставка -ски, с която е осъществено нестандартно сло-
вообразуване от наречие: (7) Тя е турена да води човешки разговори или да 
разнищва проблемите на акнето и розацеята сред тентички и изкуствени 
цветя на ужкимски магазинчета. 

Префиксацията с префикс не- е обичана поради духа на критиката и кри-
тикарстването, които се вихрят в социалните мрежи. По която и да е тема има 
застъпници „за“ и „против“: (8) Стига уе, тия са нечовеци... (9) Но истерията 
около храненето, комбинирана с неадекватстването в любовта и секса, са 
нещо, което гордо принадлежи на обширното понятие „в днешно време“. 
Същевременно се вижда и безпроблемното образуване на отглаголно същест-
вително, макар да не съществува глагол адекватствам, а мотивацията е по-
скоро непряка – от прилагателното неадекватен. 

Наставки се прилагат към домашен и чужд материал и при глаголи, напри-
мер: (10) От 4 м. гледам вече 2 години 40 инчов Самсунгc650 (като твоя) и 
вече ми малее сериозно. (11) Миналата година дъщеря ми имаше удоволст-
вието да първокласничи с текстилно подвързани учебници и понеже под-
вързиите ще си ползваме и тази година, е ред да получи и уникален персо-
нален пенал:). (12) Те трябва да бъдат научени да конфликтуват правилно. 
Интересен е случаят (13) „А и кой лекар не знае, че в момента авансират всич-
ки заболявания?“, където е променена рекцията на глагола – не ‘авансирам 
нещо’, а ‘нещо авансира’. 

В съвременния период се наблюдава усилване на абревиацията, су-
фиксалната универбизация и усичането. Това са прояви на колоквиализация, 
като едновременно с това са резултати от действието на принципа за езико-
ва икономия: (14) А, митът за корема тез дни го развенчаха. Не било от Б, 
ами от много добавки тип МЗТ-а; Важното е да си еко/био – тогава имаш 
мнение по всичко. Важно е да се отбележи, че самостоятелната употреба на 
усечени коренови морфеми като еко, био и под. затвърждава статуса им на 
съкратени прилагателни и подпомага универсализирането и на модела пар-
ти мафия.
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НЕОЛОГИЗМИ И ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ СЛЕНГИЗАЦИЯ

Заемането е непрекъснат източник на постъпване на думи в езика, кои-
то получават оформление според правилата на българския език. Както пише 
сайтът webcafe: „Сленгът на новото поколение е ярко доказателство за гран-
диозното влияние на виртуалната среда в изграждането на нова и динамич-
на градска култура“. Почти целият ток на младежкия жаргон минава през тези 
гигантски преобразуватели на словото. Чуждици и неологизми като шервам, 
лайквам, туитвам, адвам, ъплоудвам, ъпгрейдвам, спамя, тролвам и, раз-
бира се, поствам. Последното някои хора от по-старите поколения извън 
градовете сигурно все още бъркат с постя. Със сигурност, ако някой младеж 
реши да пости, ще постне детайлна информация със снимки за промененото 
си меню“1. Именно за непринудената реч е характерно „одомашняването“ на 
заети и адаптирани думи: (15) За мое оправдание само ще кажа, че темата се 
оспами и преди мене. (16) Те бяха доволни, защото бяха не гастарбайтери, а 
социалистически експат-ове.

Заетите думи може да бъдат трансформирани въз основа на парадигмите, 
съществуващи и типични за езика, били те словообразувателни – в (17), или 
формообразувателни – в (18), например: (17) Той е сравнително невинна гей-
мификация на и без това объркващата реалност на лесния секс. (18) Лична-
та ми придружителка ме води нагоре, през няколко зали с фотошопнати 
мъже, телепортирани от холивудска екшън продукция. (19) Съвсем основа-
телно очакваме да бъдем „нахейтени“ от всички „хипстъри“ и „не-хипстъ-
ри“. (20) Колкото до „хейта“: хипстърите ще бъдат прави да ни „хейтят“. 
(21) Само че нищо извън троленето не изглежда да е реализирано. 

При адективиране на части от заемки в съзнанието на говорещия все още 
има някаква слятост на компонентите в рамките на сложна дума, както е при 
анти-изпълнение, но в други случаи – при мета – откъсването е пълно: (22) Той 
е виртуоз на перфектното анти-изпълнение, съвършен и неосъзнат аудио 
трол. (23) Те станаха задължителна парти тема, социална смазка, културен 
код и извратен мета коментар на интернет идиотщините. В именната гру-
па могат да се натрупват прилагателни – както заети, така и родни: (24) Онлайн 
дейтинг индустрията, от своя страна, е генерирала едни свежи 2 милиарда 
долара само за 2014. (25) В сравнение с него деветдесетарските гето-клет-
ници от оркестър „Козари“ приличат на Лондонската филхармония. (26) Така 
въоръжена, влязох в малък, по-скоро фюжън столичен ресторант.

НЕОЛОГИЗМИ И ТЕНДЕНЦИЯ КЪМ ЕКСПРЕСИВИЗАЦИЯ

В съвременния период по думите на Д. Благоева основание за определяне 
на демократизацията като предимно дискурсивна тенденция дава фактът, че 
за значително влияние на тази тенденция върху системата на книжовния език 
трудно може да се говори (Благоева 2013). Авторката отбелязва, че въпреки 

1 http://www.webcafe.bg/id_339471296_Mladejkiyat_jargon_ili_prosto_wtf (дата на 
достъп: 8.05.2015).
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засиленото навлизане на разговорни и жаргонни лексикални елементи в някои 
сфери на официалната публична комуникация случаите на стилистична неу-
трализация на този тип елементи и проникването им в системата на книжов-
ния език са редки и те остават в рамките на дискурсивна тенденция. Въпреки 
това, както посочва Е. Пернишка, при създаването на неологизми в множество 
случаи наред със самото означаване се изразява оценка, а това е показателно 
за отношенията език – общество и заслужава да бъде изследвано (Пернишка 
2006, 2010).

Да разгледаме какво от това, което се поражда в дискурсните практики, 
първо, има шанс от оказионализъм да се превърне в неологизъм с експресивна 
функция и, второ, какъв е характерът на експресията. В социалните мрежи на 
съвременния етап можем да твърдим, че основните цели – себепредставяне и 
социализация – в измерението на експресивността се проявяват като стремеж 
към оригиналност и социална нагласа за осмиване на неприемливи явления.

Въпреки че редица от словообразувателните средства, използвани при 
другите тенденции, се повтарят, разглеждани с оглед на тяхната функция и в 
контекста на целия разговор или отрязък от него, неологизмите биха могли да 
се определят като такива с емотивно-оценъчно – в (27), или със социално-оце-
нъчно съдържание (Благоева 2012) – в (28): (27) Татуировките ми са много 
по-вървежни и направени от неговите. (28) Разкрили били ченгесарите, че 
меринджейства.

В по-голямата си част експресивните думи и изрази са оказионализми, на-
пример: (29) Ограничаване на излагането ни към дебелогени. (30) Аре, банда, 
аз ще се бордя! (31) Тази година вече съм решил да се поорелефя малко. В 
следващия разговор се развихря надпревара във вариативно словообразуване: 
(32) Ж1: Чакай първо да задобрея със ските... после почвам да балетирам. 
Ж2: Балетирам или балетствам? М1: Балетувам! :). Дали и доколко подоб-
ни думи ще намерят разпространение, не е от съществено значение за автори-
те им. Много по-важно е настроението, което те създават. Креативността тук се 
цени особено високо. Главната цел е да се създаде атмосфера на шеговитост. 
Все пак в редица случаи е ясно кои кандидати имат повече шансове да оцелеят 
– тези, които се подчиняват освен на тенденцията към експресивизация, също и 
на тенденцията към минимизация на изказа, и които са построени по набиращи 
продуктивност словообразувателни модели. Сравни например: силен кандидат 
(33) Честито! А ся... облечи роклето, фотни се и пущи фотката тука да та 
видим как ти стои. Средни шансове (34) Имам си ушаци, моля, моля! Слаб кан-
дидат (35) Този бабаит се закани да убие със ЗВЯРСКОСТ репортера на М. Цв.

Някои от оказионализмите доказват, че имат потенциал да се превърнат в 
неологизми, тъй като „се роят“, срв: „Сред пишещите, които се опитват да 
бъдат забавни, е стартирал цял бро-речник: брограмисти, за млади мъже 
компютърни програмисти; бростеп, бялата мъжка версия на дъбстепа; и 
кърлбро за браточки, прекарващи твърде много време в оформянето на би-
цепсите си“2. Думата брат тук се е преобразила в поредица от контаминирани 
думи, комични словесни комбинации. Както бе посочено по-горе, критерий за 

 2 http://www.webcafe.bg/id_383408693_Kade_si_brat(дата на достъп: 8.05.2015).
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подразделяне на неологизмите в рамките на тенденцията към експресивиза-
ция може да бъде типът на изразяваната оценка. Разгледахме случаи, където 
оценката е по отношение на морално-етични качества и прояви на характера, 
когато говорим за неологизми с емотивно-оценъчно съдържание (Благоева 
2012, 2013). В посочения тук случай се оценява от гледна точка на социална 
приемливост/неприемливост, ценности, стереотипи, йерархии, т.е. това са не-
ологизми със социално-оценъчно съдържание.

Стремежът към оригиналност и социалната нагласа за осмиване на не-
приемливи явления доведоха до практиката „стилизиране на неграмотност“. 
Към нея подвеждаме пародирането на необразовано говорене, при което част 
от изказването или цялото изказване е оформено било като диалектно (Ба, ни 
йе сал за чуздити изици, бъш сий съштуту и за роднийъ), било като просторе-
чно (Я па тоъ), било като градски жаргон (...един път като стана куцо, ведна-
га се наежиха. Ще ги строявам скоро) и пр.

Интересни са употребите със стилизиране на неправилно произношение на 
чужди думи: (36) буисинес „дамите“ или по правилно според мен, Мадам`ите... 
(37) И в компенето и бразуването, ако беше прочела какво съм написал, щеше 
да разбереш, че против нямам, защото няма аналог в българският език. За 
Правец минаваше „щайга“, но на екс пи не оди да му кажеш „хъръ“.

Неологизмите със социално-оценъчно съдържание Е. Пернишка (Перниш-
ка 2006) нарича идеологически оценъчни имена, с които говорещите изключват 
себе си от категорията на тези, които назовават, а нея осмиват, иронизират: (38) 
И аз да се покифля. (39) Едно време легендите от 90-те така са мутреели. 
(40) Хипстърите тревомани. (41) Невероятни „ALSIceBucketChallenge“ зле-
та или за по-кратко „Americaaaaaa“. (42) Ще си взема скоро като спортния 
мерджанец на нейния банкомат. (43) А сега ако някой ми обясни правописа 
на тази думица, направо ще го разцелувам – пандизселфи! (44) А относно 
числа и цифри всеки журнал успява да ме срути. Най-обичам съгласуване по 
род, ама не с числителното, а със съществителното: осемдесет и един хи-
ляди декара например или тридесет и една милиона звезди... (журнал тук е 
употребено в значение ‘журналист’).

Използването на чужд езиков материал, или миксирането, може да бъде 
съзнателно прилагано за изразяване на определено настроение. В някои случаи 
обаче то не става източник на нови думи, например в (45) Айде да се енричва лан-
гуажа ни, берекет вересин! В други случаи може да остане в жаргона като заем-
ка, например в (46) Та таквизинки ми ти рабути... Нъл пишъ убу, йес?) или като 
жаргонна техника, например в (47) Vitoshingandneedling), а в трети да даде нова 
дума или израз, например в (48): Това „познавателна когниция“ аз ли съм го пи-
сал, бе хора – малееей (бай дъ друм – кликнъх нъ търсачкътъ и ни гу найдух...)?

Може би най-интересни са фразеологичните изрази с неологичен харак-
тер. За да бъдат разпознати като фразеологизми, те трябва да са получили вече 
известно разпространение. Тогава се използват дори в публицистични и худо-
жествени текстове. В следния пример наред с нови думи има и неологични 
фразеологизми. Те са свързани с определено оценъчно отношение към конкре-
тен социален типаж и играят роля в неговата стилистична характеристика: (49) 
Емо Емемееца обажда оферта за хормон на растежа със сосно намаление, 
но нещо не ми се занимава. И без цикъл пак мога натрупам 6 кила чиста 
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маса за три седмици. Само с протеин, креатин, аминки, азотно бустерче 
и конски кюфтета. Това ми напомня да звънна на Цеко Цигането за онова 
муле, дето ми го е обещал. Като го разфасовам и ще имам протеинец за 
цифра време напред. (50) ...остроумие и ме гледа на игра. (51) Гледа, мълчи 
и накрая си дава фейсбука.

Разгледаното дотук доказва, че социалните мрежи са източник на нови 
дискурсни практики, които преди всичко показват как говорят съвременните 
хора. На второ място, именно в тези практики се откроява честотното, облечено 
в „нова дреха“, което има шанс да продължи развитието си, доколкото е в рус-
лото на силни тенденции, реализирани с еднотипни продуктивни словообразу-
вателни средства. Тези изводи потвърждават установеното и от Д. Благоева, че 
тенденция за избледняване на стилистичния признак ‘разговорност’ е налице 
например при широко употребявани неологизми, тъй като те в по-голямата си 
част се раждат извън книжовния език (Благоева 2013).
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ЕЗИКЪТ НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ:
ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЗИКОВИ МАРКЕРИ НА МАРГИНАЛИЗАЦИЯТА

НА ТАЗИ СОЦИАЛНА ГРУПА

Хората със слухови нарушения в България стават все по-видими в социал-
ното пространство. Причина за това е стремежът към социализация и пълно-
ценна интеграция в обществото както от страна на хората с различни увреж-
дания, така и от страна на институциите в рамките на Европейския съюз и на 
отделните страни членки. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреж-
дания (вж. ДВ, № 37 от 15.05.2012) е ратифицирана и e в сила за Република 
България от 21.04.2012 г. От съществена важност за интеграцията на хората 
с увреждания е чл. 21 от Конвенцията: „Свобода на изразяване и на мнение, 
свобода на достъпа до информация“. През 2014 г. комисия с широк междуве-
домствен състав подготви две концепции за промени в нормативната уредба, 
гарантиращи прилагането на чл. 21 от Конвенцията: „Създаване на условия за 
информационна достъпност, съобразена с вида на уврежданията“ и „Въвежда-
не на жестовия език“1. Като член на комисията и единствен езиковед в нея се 
сблъсках с неустановеност и многообразие в терминологията, свързана с някои 
видове увреждания. В периферията на лексикалната система на българския 
език едновременно битуват термини, наследени от близкото минало, и терми-
ни, създадени и/или повлияни от съвременни документи, които се превеждат 
на български основно от английски език. Например достъпността на различни 
текстове за хората с ментални увреждания може да се осигури чрез специфич-
на редакция, която на английски се назовава с термина easy to read version, но 
на български успоредно с термина лесна за четене версия се появяват и нетер-
минологични съчетания като лесен език, прост език и под.

Най-ярък случай на пъстрота и неустановеност се наблюдава при термини-
те, с които се назовава специфичната знакова система, с която си служат хората 
със слухови нарушения. Цел на настоящата статия е да проследи какви термини 
се срещат в българския език в различни по вид източници. На тази база се пра-
ви опит за оценка на общественото приемане на хората с увреждания, тук – в 
частния случай на хората със слухови нарушения, според данните, които пред-
ставят разгледаните източници. Привеждат се и данни за термините, с които се 
назовава езикът на хората със слухови нарушения в различни езици от и извън 
Европейския съюз. Въз основа на направените наблюдения се обосновава и ре-
левантността на термина жестов език за знаковата система на хората със слу-
хови нарушения. Именно този термин се оказва уместен в съвременния свят, 
необходимо е да се използва в българското законодателство и вече реално е 
въведен в двете изработени концепции.

1 Вж. https://www.mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=61.
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В следващото изложение ще се спра на два аспекта от проблема за тер-
мина, с който се назовава езикът на хората със слухови нарушения. И двата 
аспекта имат езикова и социолингвистична страна. Първият аспект е свързан с 
наличието на термин(и) за езика на хората със слухови нарушения в норматив-
ни документи на български език. Вторият аспект засяга употребата на думи и 
изрази за назоваване езика на хората със слухови нарушения в общи и специ-
ални речници на българския език и в корпуси от български текстове. 

НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
В ЕЗИЦИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Във връзка с действията на Европейската комисия за интеграция на хората 
с увреждания въпросът за езика на хората със слухови нарушения стана актуа-
лен от много гледни точки. Едната от тях са неговият статут и признаването му 
за майчин език. Другата гледна точка е назоваването на този език в различните 
национални езици с оглед на традицията и политкоректността.

Сериозно проучване на названията на езика на хората със слухови на-
рушения в страните от Европейския съюз предлага Св. Съева (Съева 2008). 
Разглежданият термин се образува по различен начин в различните страни и 
при различните езици2. Въз основа на думата знак терминът се образува в 23 
страни. В буквален превод на български терминът е език на знаците (8 стра-
ни, използващи испански, италиански, френски и португалски) и знаков език 
(16 страни, използващи английски, гръцки, ирландски, латвийски, люксем-
бургски, немски, словенски, турски, фински и чешки). От основата на думата 
жест терминът се образува в 18 страни. В буквален превод на български 
терминът е жестов език (16 страни, използващи датски, естонски, италиан-
ски, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, унгар-
ски, шведски), език на жестовете (1 страна, малтийски) и мимико-жестов 
език (1 страна, румънски). Въз основа на думата глух терминът се образува 
в 1 страна и в буквален превод на български е ‘език на глухите’ (1 страна, 
ирландски). Езикът на хората със слухови нарушения се назовава синоним-
но по повече от един начин в 5 езика: италиански, немски, нидерландски, 
португалски, френски. В славянските страни от Европейския съюз този език 
се назовава по два начина: в Словения и Словакия е знаков език, в Чехия и 
Полша е жестов език.

Важен източник на информация за термина, с който се назовава езикът 
на хората със слухови нарушения, е IATE – The EU’s multilingual term base/Мно-
гоезичната терминологична база на ЕС (вж. IATE – InterActiv Terminology for 
Europe3). В IATE са включени 61 единици – думи, изрази и абревиатури, на 12 
езика: английски, гръцки, датски, испански, ирландски, италиански, немски, 

2 В много страни от Европейския съюз има повече от един официален език. Няколко 
езика, напр. немски, френски, английски, гръцки, са официални и/или държавни в повече 
от една страна от ЕС. В някои страни се говорят и езици, които са официални и традиционни 
за страни извън ЕС, напр. турски. Тези езици също са включени в изследването на Св. Съева.

3 Вж. http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do?method=load
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нидерландски, португалски, френски, чешки и шведски4. Езиковите единици са 
извлечени от различни документи на ЕС, затова на един език има по повече от 
един термин с еднакво значение. Поради контактите на ЕС с трети страни в IATE 
са включени и страни извън ЕС, използващи езици на страни от ЕС.

На основата на думата знак терминът се образува в 7 езика. В буквален пре-
вод на български терминът знаков език и съчетанията американски/австралий-
ски/британски/ирландски/никарагуански/френски знаков език и превод/прево-
дач на знаков език се използват в английски, ирландски, немски и чешки. За нем-
ски терминът Zeichensprache ‘знаков език’ е отбелязан като непрепоръчителен. В 
буквален превод терминът език на знаците и съчетанията превод/преводач на 
езика на знаците се използват в испански, италиански и френски.

На основата на думата жест терминът се образува в 8 езика. В буквален 
превод на български терминът жестов език/код, жестова реч/комуникация и 
съчетанията превод/преводач на жестов език се използват в датски, гръцки, 
италиански, немски, нидерландски, португалски, френски и шведски.

На основата на думата символ терминът се образува в 1 език. В буквален 
превод на български терминът символен език се използва в нидерландски.

Според данните на IATE в италиански, нидерландски, немски и френски се 
използва повече от един термин. В италиански се използват interprete di lingua dei 
segni ‘преводач на езика на знаците’ и interpretazione del linguaggio gestuale ‘пре-
вод на жестов език’; в нидерландски – symbolentaal ‘символен език’, gebarentaal 
‘жестов език’, gebarenspraak ‘жестова реч’, interpretatie van gebarentaal ‘превод 
на жестов език’; в немски – Gebärdensprache ‘жестов език’, Zeichensprache (не-
препоръчителен термин) ‘знаков език’, Gebärdensprachdolmetscher ‘преводач 
на жестов език’, Gebärdensprachdolmetschen ‘превод на жестов език’; във френ-
ски – langue des signes, langage des signes ‘език на знаците’, langage des signes 
américain ‘американски език на знаците’, langue des signes française ‘френ-
ски език на знаците’, code gestuel ‘жестов код’, langage gestuel ‘жестов език’, 
interprète en langue des signes ‘преводач на езика на знаците’, interprétation du 
langage gestuel ‘превод на езика на знаците’.

Терминологичната пъстрота в IATE отразява, от една страна, националната 
и езиковата специфичност, от друга страна – разликите между езиците на хо-
рата със слухови нарушения в отделните страни и процесите на заимстване на 
такъв език от една в друга страна. От трета страна, има и елемент на неустано-
веност в терминологията, доколкото в различни по област документи на един и 
същи език се употребяват различни термини.

НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ
В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК  – ОБЩ ПРЕГЛЕД

В българския език – в общата и в специалната му употреба – се срещат 
следните 7 израза: жестомимичен език/превод, жестов език/превод, език на 
жестовете, знаков език/превод, език на знаците, език на глухите, език на 
глухонемите. Изброените съчетания присъстват в текстове на български език 

4 Данните са към юли 2014 г.
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– общи, справочни и нормативни. Те имат различна дистрибуция и различна 
честота в изследваните източници. Прегледът на данните в IATE показва, че по-
ложението в българския език не се различава от това в други езици на страните 
от Европейския съюз. Подобна пъстрота не съответства на естеството на терми-
на като езикова единица, която (според приета концептуална рамка) означава 
само един обект от действителността с помощта само на един езиков знак.

Част от посочените изрази в българския език са неподходящи по различ-
ни причини за назоваване на специфичната знакова система, която хората със 
слухови нарушения използват. Изразът език на знаците (един от преводите 
на англ. sign language) в общия български език има нетерминологично значе-
ние. От една страна, с него се назовават културно специфичните за българи-
те жестове, съпровождащи вербалната комуникация. От друга страна, с този 
израз в българския език се назовават общи за всички хора знаци и жестове 
при затруднена вербална комуникация5. Изразът знаков език (друг превод 
на англ. sign language) е тавтологичен и не може да бъде терминологизиран 
за конкретния случай: всеки естествен човешки език е „знаков“, има знакова 
природа. Изразът език на глухонемите не е подходящ поради неточността и 
неприемливостта на названието глухоням за хората със слухови нарушения 
(Съева 2015).

Най-разпространени в общия български език са изразите жестомимичен 
език/превод и жестов език/превод, които имат различна честота в различни 
типове текстове.

ТЕРМИНИ ЗА ЕЗИКА НА ХОРАТА СЪС СЛУХОВИ
НАРУШЕНИЯ В НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК –

ПРЕВОДНИ И ОРИГИНАЛНИ

Първият нормативен текст, който ще анализирам, е българският превод 
на Конвенцията за правата на хората с увреждания (ДВ, № 37 от 15.05.2012). 
Конвенцията след ратифицирането ѝ става част от вътрешното законодател-
ство на Република България и въведените чрез текста термини трябва (поне 
теоретично) да се следват в други нормативни текстове. Преводът е направен 
от английски като един от официалните езици на ООН. На български англий-
ският термин sign language се предава по два различни начина: с израза знаков 
език (чл. 2. Определения) и с израза език на знаците (чл. 9. Достъпност; чл. 
21. Свобода на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация; 
чл. 24. Образование; чл. 30. Участие в културния живот, почивка, свободно вре-
ме и спорт). Напр.:

„Language“ includes spoken and signed languages and other forms of non-
spoken languages – „Език“ включва говоримите и знакови езици, както и вся-
какви други форми на неговорим език. (чл. 2)

(e) Recognizing and promoting the use of sign languages. – д) признаване и 
спомагане за използването на езици на знаците. (чл. 21)

5 Срв. по-долу анализа на езиковия материал, по-специално от тълковни речници и 
корпуси.
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(b) Facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic 
identity of the deaf community; – б) улесняване усвояването на език на знаците 
и налагане на лингвистична идентичност на общността на лишените от 
слух. (чл. 24)

Очевидно е влиянието на английския език върху българския превод на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания. Никъде в разглеждания доку-
мент не се срещат други термини, в това число и изразите, които са популярни 
в българския език на битово равнище: език на глухите/глухонемите, жесто-
мимичен език, жестов език.

В български нормативни документи терминологията, с която се назовава 
езикът на хората със слухови нарушения, следва българската езикова традиция. 
Двупосочният превод между устния български език и езика/езиците, с които си 
служат хората със слухови нарушения, има стара традиция в България както в 
частните, така и в публичните сфери на общуване. Дейността на хората, които 
се занимават с такъв превод, обаче едва в последните години е регламентира-
на като професия чрез нормативен документ, издаден от министъра на обра-
зованието, младежта и науката: Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване 
на квалификация по професията „Преводач жестомимичен език“, ДВ, № 18 от 
2 март 2012 г. В текста на Наредбата последователно се употребява терминът 
жестомимичен език. По силата на тази Наредба от 2012 г. терминът жесто-
мимичен език влиза в националните класификатори на професиите и специ-
алностите: професия 762050 „Преводач жестомимичен език“ и специалност 
7620501 „Жестомимичен език“. В Наредбата са включени няколко разновид-
ности на знаковите системи, с които си служат хората със слухови нарушения. 
Термините за тези знакови системи са изградени върху прилагателното жес-
томимичен: „български самобитен (битов) жестомимичен език“ и „български 
официален (калкиращ) жестомимичен език“ (вж. Наредба № 48, Раздел II, чл. 
5, ал. 4. Резултати от ученето, т. 8 и т. 9, с. 55).

Анализът на двата нормативни документа – Конвенцията за правата на хо-
рата с увреждания и Наредба № 48 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалифи-
кация по професията „Преводач жестомимичен език“ – показва, че в рамките 
на няколко месеца (март–април 2012) в българската юридическа практика се 
появяват два термина за една и съща реалия, изградени на различен принцип 
и повлияни от различни езикови традиции: знаков език/език на знаците и 
жестомимичен език.

Съвременната юридическа и нормативна езикова практика, особено след 
предприсъединителните процеси и след присъединяването на България към Ев-
ропейския съюз, е силно повлияна от преводите на документите на Европейския 
съюз. За да се установи това влияние, изследвах преводаческата практика при 
назоваване на езика на хората със слухови нарушения в различни източници.

В онлайн платформата Linguee6 могат да се проследят български преводни 
съответствия на английския термин sign language в различни документи на ин-
ституциите на Европейския съюз от 1988 г. насам. Кратък преглед на наличните 
текстове потвърждава неустановеността на терминологията за езика на хората 

6 Вж. http://www.linguee.com/bulgarian-english/translation.
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със слухови нарушения в български. Английският термин sign language се пре-
дава по най-разнообразни начини:

However, against the common belief, sign language is not a universal language 
and it has been difficult for deaf students to go abroad and study. – За разлика от 
общоразпространеното схващане обаче, езикът на знаците не е универса-
лен език и това затруднява обучението на глухи студенти в чужбина.

We are talking about a minority – deaf people – whose mother tongue is sign 
language and has been recognised in 10 European Union Member States, finally 
including my own country, Hungary. – Говорим за едно малцинство – хора с 
увреден слух, – чийто майчин език е езикът на жестовете и е признат в 
10 държави – членки на ЕС, включително най-после и в моята родна страна 
Унгария.

Some deaf people are unable to use sign language, while some blind people 
do not have access to blind assistance services. – Някои групи хора не могат да 
ползват езика на глухонемите, докато някои слепи хора нямат достъп до 
услуги в помощ на слепите.

…having regard to its resolution of 17 June 1988 on sign languages for deaf 
people… – …като взе предвид своята резолюция от 17 юни 1988 г. относно 
жестомимичните езици за глухите хора…

Текстовете от институциите на Европейския съюз, които се публикуват на 
български език, са терминологично монолитни. Последователно се използва 
думата жестомимичен в съчетание с различни опорни съществителни: език/
превод/преводач. Приведените по-долу примери от текстове с различно съдър-
жание, публикувани в периода 2013–2010 г., дават представа за тази практика.

Европейска комисия. Съобщение за медиите. Брюксел, 6 юни 2013 г.: Ев-
ропейската комисия подготвя проект за използването на жестомимичния 
език; Често осигуряването на жестомимичен преводач може да отнеме 
време, да е скъпо и трудно за организиране; Пилотният проект обхваща 
както технологичните решения, така и компонента за жестомимичен 
превод на това начинание. В по-дългосрочен план пилотният проект има за 
цел да спомогне за разработването на решения за почти един милион глухи 
хора или хора с увреден слух във всички държави членки, които използват 
различни жестомимични езици, за да им осигури достъп до всички инсти-
туции на ЕС чрез пряко общуване.

Приложение IV – Финансова оферта. Покана за участие в открита тръжна 
процедура No PO/2013-13/SOF. Съдействие на Представителството на Европей-
ската комисия в България за организиране на обществени мероприятия: Услуги 
за устен и писмен превод (съгласно т. 3.2.9 от Тръжните спецификации). 8.3. 
жестомимичен превод

Брюксел, 15 ноември 2010 г. За Европа без бариери: Европейската комисия 
иска да осигури по-добър достъп за 80 милиона души с увреждания: Равнопо-
ставено участие: посредством взаимното признаване на удостоверенията 
за увреждане и свързаните с тях права (...) да се способства използването 
на жестомимичния език и на брайловата азбука при упражняването на из-
бирателните права на гражданите на ЕС (...)

Очертаната терминологична неустановеност изисква да се изясни кой тер-
мин се използва в българското национално законодателство за назоваване на 
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езика на хората със слухови нарушения. За целта проучих подробно текстовете 
на българските закони. Насочих вниманието си първоначално към законите7, 
които по някакъв начин третират проблемите на хората с увреждания: Закона 
за достъп до обществена информация, Закона за електронните съобщения, За-
кона за защита от дискриминация, Закона за здравето, Закона за интеграция на 
хората с увреждания, Закона за народната просвета. След това разширих кръга 
и изследвах текстовете на законите, които по някакъв начин засягат езиковия 
въпрос в Република България: Конституцията, Закона за степента на образова-
ние, общообразователния минимум и учебния план, Закона за нормативните 
актове, Закона за съдебната власт, Закона за политическите партии, Търговския 
закон, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона 
за защита на потребителите, Закона за радиото и телевизията, Закона за бъл-
гарското гражданство, Закона за вероизповеданията, Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина. Направеният преглед показа, че в актуалното 
българско законодателство, което по някакъв начин засяга въпроса за езика, из-
общо не е спомената знаковата система, с която си служат хората със слухови 
нарушения. По данни на специалисти една част от хората със слухови наруше-
ния, и по-конкретно семейства на глухи и общности от такива семейства, вла-
деят само или основно своята специфична знакова система и предпочитат да 
използват в общуването си именно нея. За глухи деца от такива семейства тази 
знакова система функционира като майчин език (Съева 2015). За социалната 
невидимост на хората със слухови нарушения са показателни два закона, част 
от чиито регламенти ще цитирам по-подробно. Законът за народната просвета 
урежда функционирането в образованието на официалния български език и на 
майчин език, който не е български. По силата на този Закон в образователната 
система официалният език е българският, като училищното обучение осигурява 
условия за усвояването на книжовния български език (Закон за народната про-
света, чл. 8, ал. 1). Учениците с небългарски майчин език задължително изучават 
българския език, като същевременно имат право да изучават своя майчин език 
при защита и контрол от страна на държавата (Закон за народната просвета, 
чл. 8, ал. 2). За деца, които не владеят добре български език, се осигурява обу-
чение за овладяването му (Закон за народната просвета, чл. 20, ал. 5). Според 
Закона за защита от дискриминация мерките за защита на лицата от различни 
малцинства, включително езикови, не са дискриминация, а осигуряват правото 
им да ползват своя език (Закон за защита от дискриминация, чл. 7, ал. 1, т. 16). 
Знаковата система, използвана от хората със слухови нарушения (във всичките 
ѝ разновидности), не е включена в съвременното българско законодателство, 
в това число и като специфичен майчин език. Първият нормативен акт, който е 
стъпка към компенсирането на този пропуск, представлява приетата през 2014 г. 
Концепция за промени в нормативната уредба по прилагането на чл. 21 „Свобо-
да на изразяване и на мнение, свобода на достъпа до информация“ от Конвен-
цията на ООН за правата на хората с увреждания. Въвеждане на жестовия език.

7 Не включих в библиографията Конституцията и изследваните закони, тъй като ре-
ално не ги цитирам. Цялото българско законодателство е достъпно най-лесно в http://lex.
bg/, а също и на сайта на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces.
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НАЗВАНИЯ НА ЕЗИКА НА ХОРАТА
СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ В ОБЩИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Названията на езика, с който си служат хората със слухови нарушения, мо-
гат да имат характер на термини и/или да са названия от общия език. За да 
се установи употребата на разглежданите названия, беше изследвано тяхното 
включване в различни по тип речници на българския език, в Българския нацио-
нален корпус и в интернет страници на български език. Обект на изследване 
бяха посочените по-горе изрази: жестомимичен език/превод, жестов език/
превод, език на жестовете, знаков език/превод, език на знаците, език на глу-
хите, език на глухонемите.

Проучени бяха български общи тълковни и терминологични речници, ос-
новно съставените през последните две десетилетия. При думата език2 ‘сис-
тема от средства за словесно изразяване на мислите, най-важно средство за 
човешкото общуване‘ в многотомния Речник на българския език (т. 4, София, 
1984), Съвременния тълковен речник на българския език (отг. ред. Ст. Буров, 
В. Търново, 1994), Българския тълковен речник (допълнен и преработен от Д. 
Попов, София, 1995) не бяха открити изрази, с които се означава езикът на хо-
рата със слухови нарушения. Културно специфичните жестове и мимики (пара-
лингвистиката), съпровождащи вербалната комуникация в български, са озна-
чени с изразите език на ръцете (Съвременен тълковен речник на българския 
език, 1994, статията език2); език на жестовете; говоря с мимики и жестове 
(Български тълковен речник, 1995, статиите език2 и жест); език на жестовете 
(Терминологичен речник по хуманитарни науки. Ред. М. Попова, София, 2007, 
статията език).

В първия Речник на новите думи и значения в българския език (ред. Е. Пер-
нишка, София, 2003) е включено прилагателното жестомимичен, което е свър-
зано само със съществителните превод и речник, срв.

1. Спец. За превод на телевизионни емисии, предназначен за хора с увре-
ден слух – който се осъществява с помощта на специални жестове и мимики 
с определено значение. 2. Който е свързан с такъв превод. Жестомимичен 
речник.

В следващия Речник на новите думи в българския език (от края на XX и 
първото десетиление на XXI век) (София, 2010) прилагателното жестомими-
чен не е включено.

От Българския национален корпус бяха извлечени общо 220 употреби на 
разглежданите изрази8. Езикът на хората със слухови нарушения в български се 
означава с изразите език на глухите (3 примера) и език на глухонемите (25 при-
мера). Тези два израза нямат други значения. Изразът жестомимичен език назо-
вава езика на хората със слухови нарушения (3 примера), но може да означава и 
средство за общуване на хора със затруднения в комуникацията по други причи-
ни (1 пример) и съпътстващи жестове, паралингвистика (1 пример). Изразът жес-
тов език означава език на хора със затруднения в комуникацията по различни 
причини (5 примера), но има и други значения извън разглежданите (6 примера). 

8 Вж. http://www.ibl.bas.bg/BGNC_bg.htm. Представените данни са към юли 2014 г.
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В Българския национален корпус най-чести са изразите език на знаците 
(68 примера) и език на жестовете (85 примера). Те обаче са многозначни и 
само в малка част от употребите си означават езика на хората със слухови на-
рушения. Изразът език на знаците само в 8 примера означава тази система 
за невербална комуникация, като при това съдържа поясняващо определение: 
френски/корейски/американски език на знаците. В 10 примера този израз оз-
начава съпътстващите жестове, паралингвистиката. Изразът език на жестове-
те още по-рядко означава езика на хората със слухови нарушения – само в 2 
примера; също в 10 примера означава съпътстващите жестове, паралингвис-
тиката. Основната употреба на израза език на знаците и език на жестовете 
според данните от Българския национален корпус е да назовават тайна или 
специфична система от жестове, която съпътства или замества при нужда друг 
тип комуникация (за език на знаците – 33 примера; за език на жестовете – 68 
примера). Изразите се срещат в преводна художествена литература с оригинал 
на английски език от жанра фантастика. В рамките на жанра с тези изрази се на-
зовават знакови системи, които съпътстват или допълват телепатията или друго 
подобно основно средство за комуникация.

В интернет страниците на български беше изследвана употребата на съ-
четанията жестомимичен език и жестов език във всичките им граматични 
форми. Съчетанието жестомимичен език се среща 174 000 пъти, а съчетани-
ето жестов език – 790 420 пъти9. Въпреки че такъв тип данни не са надежден 
източник за аргументирани изводи, те могат да дадат обща информация за 
тенденциите. В нормативните документи, в Българския национален корпус и, 
доколкото има, в българските речници най-често е съчетанието жестомими-
чен език, докато в интернет пространството понастоящем съчетанието жестов 
език е около 5 пъти по-често. Може да се предполага тенденция към устано-
вяване на жестов език като предпочитан термин за назоваване на езика на 
хората със слухови нарушения.

Направеният преглед на езикови данни от различни източници във връзка 
с назоваването на езика на хората със слухови нарушения води до следните 
заключения. В малкото нормативни текстове, отразяващи този проблем, съ-
ществува терминологична пъстрота. Съществената причина за това е свързана 
с маргинализацията на тази социална група. Ако продължи законодателното 
уреждане на жестовия език като майчин, по необходимост ще трябва да се ус-
танови единна терминология. В общия български език по данни от различните 
речници название на езика на хората със слухови увреждания няма. Този факт 
доказва още веднъж отсъствието на тази група хора от активния живот на об-
ществото. Данните от Българския национален корпус показват, че в българския 
език се е установил изразът език на глухонемите. Той обаче е неприемлив за 
хората със слухови нарушения поради неточността си. По езиковата си същ-
ност това название насочва към вида увреждане и допринася за маргинализа-
цията на социалната група. Сериозното навлизане в интернет пространството 
на израза жестов език до известна степен се дължи на активността на самите 
хора със слухови увреждания, на които съвременните комуникации позволя-

9 Данните са според състоянието на интернет страниците на български език към юли 
2014 г.
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ват социално включване, което беше невъзможно в преддигиталната епоха. 
Дали този процес ще продължи и извън виртуалната реалност, трудно може 
да се предположи. Но само активното социално включване може да доведе 
до активност и до включване в речниците на думите и изразите, назоваващи 
адекватно езика на хората със слухови увреждания.
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ЗА РЕЧЕВАТА АГРЕСИЯ В МЕДИИТЕ,
ИЗРАЗЕНА С ЛЕКСИКАЛНИ СРЕДСТВА

В научната литература е отбелязано, че първите изследвания, посветени 
на феномена речева/езикова агресия, са се появили в края на ХХ в. Досега той 
все още не е достатъчно изучен. Доказателство за това е фактът, че между ези-
коведите няма единство както в разбирането за същността на агресията, така и 
в избора на термина за нейното обозначение. В публикациите по този въпрос 
се срещат словосъчетанията вербална агресия, речева агресия, езикова агре-
сия, словесна агресия.

В Стилистический энциклопедический словарь русского языка е посоче-
но, че речевата агресия е „използване на езикови средства за изразяване на 
неприязън, враждебност; това е маниер на речта, оскърбяващ с нещо самолю-
бието, достойнството на човек или група лица. В най-голяма степен тя намира 
въплъщение в разговорната и публицистичната сфера на комуникацията“ (Сти-
листичен речник 2003).

Съществуват и други определения за речевата агресия, които се базират на 
схващането за нейната „многоаспектност, включваща психологически, социал-
ни и политически съставящи: явно и настойчиво налагане на определена глед-
на точка на събеседника; неаргументирано или недостатъчно аргументирано 
открито или латентно вербално въздействие върху адресата с цел изменение 
на неговите ориентации (ментални, идеологически, оценъчни и др.) или пора-
жение в полемиката; целенасочено оскърбително или отрицателно въздейст-
вие с цел причиняване на вреда на човека“ (Википедия).

В настоящата работа е прието мнението на Л. В. Рацибурска, според което 
речевата агресия е изразяване на негативно емоционално-оценъчно отношение 
към някого или нещо с езикови средства, нарушаващо представата за етична и ес-
тетична норма, а също пренасищане на текста с вербализирана негативна инфор-
мация, предизвикваща у адресата тягостно впечатление (Рацибурска 2010: 17).

Учените, изследвали агресивното речево поведение в журналистически-
те текстове, подчертават, че речевата агресия има „осъзнат характер: тя е це-
ленасочено, мотивирано, контролируемо негативно действие, предполагащо 
съзнателен избор както на речеви стратегии, така и на езикови средства“ (Ра-
цибурска 2010: 17). 

На лингвистичен анализ на формите на речевата агресия в медиите са пос-
ветени изследванията на немалко руски учени още в края на ХХ в., сред които 
са Е. В. Какорина (Какорина 1996), А. П. Сковородников (Сковородников 1997) 
и др. През последните десетина години са публикувани и нови изследвания, 
например на Т. А. Воронцова (Воронцова 2007), Г. А. Копнина (Копнина 2003) и 
др., като особено голямо внимание на проблема е обърнато от Л. В. Рацибур-
ска (Рацибурска 2010). 
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У нас за речева агресия в медиите е писано значително по-малко. На агре-
сията чрез езика и агресията срещу езика е отделено внимание от Ив. Знеполски 
в книгата му „Новата преса и Преходът“ (Знеполски 1997: 75–88). За омразата 
и агресията в езика на медиите, отразяващ езика на улицата, пише Г. Армянов 
(Армянов 2008). Темата е засегната и в доклади на учени, изнесени на Деветата 
конференция по социолингвистика „Агресията на уличния език“, проведена в 
София през 2008 г. (вж. Проблеми 2008). Всичко това показва, че интересът на 
изследователите към речевата агресия е голям, а проблемът, свързан с прояви-
те Ј, е актуален. Установено е, че всички форми на активна речева агресия се 
реализират с лексикални, синтактични, интонационни и други средства на ези-
ка. Разнообразни са проявите на речевата агресия. Тук ще бъдат представени 
само някои от тях, изразени с лексикални средства.

За корпус на изследването е използван  материал, ексцерпиран от перио-
дичния печат и електронните медии през последните десет години.

Едно от най-разпространените средства за речева агресия в медиите, и по-
специално в публицистичната реч, е негативното отношение към някого или 
нещо, изразено чрез лексика с оценъчна семантика, напр. лош, отвратите-
лен, престъпно, глупаво, недодялан, мръсник, малоумник, копеле, апаш, селя-
нин и др., т.е. носители на негативна оценка могат да бъдат достатъчно разно-
родни думи – неутрални, експресивни, вулгарни, груби и т.н.

Едни от тях сами по себе си служат за изразяване на негативна оценка, а 
други носят заряд на агресивност в зависимост от това, доколко стоящото след 
тях съдържание е обидно или оскърбително за обекта на оценяване.

Оценки на политици и техни последователи са дадени с думи или слово-
съчетания, изпълнени с изключителна експресия, и са представени чрез ме-
тафори, епитети, сравнения, напр.: ветропоказателите на Борисов – така са 
определени Бареков и Пеевски; главен медиен герой – оценка на Борисов по-
ради честите му изяви в медиите и словото му, което е изпълнено с турцизми, 
диалектизми, жаргонизми. Вж. и квалификации на следните политици: Костов 
– командир на разбойническа приватизация, верен клакьор, политическата 
инфекция Иван Костов; Цветан Василев – най-големият фараон в държавата 
– заради източването на Корпоративна търговска банка (КТБ); Ахмед Доган – 
обществен рекетьор; Радан Кънев – политическо протеже на Иван Костов; 
Мая Манолова – едно от остриетата на БСП – заради настъпателната Ј реч 
в Народното събрание; Корнелия Нинова – жената хамелеон – заради преми-
наването Ј от СДС в БСП и заемането на високи позиции винаги и навсякъде; 
Татяна Дончева – леката кавалерия на българската левица, доверената ад-
вокатка на Илия Павлов и „Мултигруп“; президента Росен Плевнелиев – кук-
ла на конци, перцето на властта, президент на повикване и др. Някои от 
квалификациите на политиците са представени и чрез фразеологични едини-
ци, напр.: лека кавалерия, кукла на конци и др. Изброените примери съдържат 
ирония и доза негативизъм.

Следващият пример е илюстрация на форма на речева агресия, проявена 
от политик към три популярни личности у нас: Жорж Ганчев: Сашо Диков е тик-
ва, Слави Трифонов – селянин, Сидеров – фашизоид (24 часа, 9.04.2013).

Речева агресия се наблюдава и в оценки, представени от сравнения, даде-
ни за проведени от политици културни инициативи, конференции и др., напр.: 
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Ж. Ганчев определи конференциите на ГЕРБ като гьобелсови демонстрации 
(24 часа, 9.04.2013).

Проява на речева агресия е и функционирането на думи, характерни за 
други епохи, с които журналистите квалифицират представители на днешната 
общинска власт у нас, напр.: контекстуалните метафори бейове и чорбаджии – 
за богати политици от ДПС и останалите партии; местни феодали – предимно 
за кметове и общински съветници в различни селища у нас, вж. следния текст:

За известния журналист Валентин Касабов няма теми табу, няма за-
ключени врати, няма неудобни събеседници (заглавие). Следва текстът: Всяка 
сряда от 20:30 и всяка събота от 17:45 може да видите интервюта със са-
мозабравили се местни феодали, безчинстващи в цели региони от Бълга-
рия под чадъра на властимащи политици. Валентин Касабов не само задава 
всички неудобни въпроси от потърпевшите граждани, но и притиска бейове 
и чорбаджии за отговор. Ще научите за беззаконията в общините, изоста-
вени от властта на агресивни чужди апетити. (СКАТ).

Този текст информира зрителя и респективно рекламира предаването „Па-
ралакс“ по телевизия СКАТ. Той е наситен с епитети (самозабравили се, безчин-
стващи, властимащи, агресивни) и метафори (феодали, бейове, чорбаджии), 
носещи негативизъм и експресия, показващи действията като беззакония на 
местни управници и политици. Текстът представя пред телевизионния зрител 
и личността на журналиста В. Касабов, който защитава правата на бедния на-
род, потърпевш от безчинствата на местната власт. Чрез трикратната употреба 
на отрицанието няма се налага и мнението за принципността и обективност-
та на журналиста. Този текст цели не само да предизвика зрителски интерес 
и предаването да бъде гледано от по-голяма аудитория, но и да манипулира 
предварително зрителя и да наложи мнение, че журналистът се бори за ис-
тината. Последното се внушава чрез изреченията задава всички неудобни въ-
проси, притиска бейове и чорбаджии за отговор. По този начин чрез активна 
речева агресия, чиято цел е манипулативна, се внушава на зрителите идеята за 
обективността на предаването, респективно на телевизията, и за позицията им 
против властимащите.

Много често агресията в медиите е проявена чрез изключително груби 
думи, с които са квалифицирани политици, напр.: паразити, изроди, олиго-
френи, крадци, мутри, изедници. Целите и действията на народните избрани-
ци в повечето случаи са свързани с епитета мръсни в словосъчетанията мръсни 
пари, мръсни сделки, мръсни коалиции, мръсни схеми, мръсни връзки, мръсни 
операции, а действията им са определени като машинации или игри, вж. изре-
ченията, изпълняващи функцията на заглавия на текстове, присъстващи в някои 
медии:

Мутри и мръсни пари решават изборите (Банкеръ, 30.08.2003); Кунева: 
Няма да правя тайни мръсни коалиции (интервю в Darik News, 10.09.2012); 
Росен Петров е готов да огласи мръсни тайни за тв водещи и политици 
(KOMENTATOR. Bg, 11.02.2014).

Първото изречение е изпълнено с неприязън, с голяма доза омраза към 
тези, за които става въпрос в журналистическия материал. Използваният нео-
логизъм мутра, „роден“ в периода на демокрацията, свидетелства за същност-
та на политиците, за задкулисните им игри. Включен в изречението заедно със 
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словосъчетанието мръсни пари, засилва агресията и представя намерението и 
желанието на пишещия да опозори субекта на описанието.

Във втория пример словосъчетанието тайни мръсни коалиции свидетел-
ства за негативизъм на говорещия, който е известен политик. Това изказване, 
макар и с категоричен отказ от страна на говорещия – няма да правя тайни 
мръсни коалиции, хвърля светлина върху политическия живот у нас: такива 
тайни мръсни коалиции съществуват.

Следващото изречение и най-вече употребата на словосъчетанието мръс-
ни тайни може да се приеме като допълнителен щрих към картината на поли-
тическия  живот у нас: водената политика е тайна, с мръсни коалиции, в кои-
то участват мутри, чиято цел е мръсни пари! Обяснимо е при наличието на 
такива констатации и изказванията да бъдат груби, изключително експресивни, 
целящи да оскърбят, да унизят и да опозорят адресата на речта.

От представените примери се вижда, че както изказванията на политици-
те, така и на журналистите носят белезите на уличната реч. Това е обяснимо, 
тъй като речта на политиците от залата на Народното събрание е огласена от 
журналистите в медиите. Днес силата е на разкрепостеното слово както на по-
литическия елит, така и на родната журналистика. Това е показател за състояни-
ето на духа и културата на съвременното българско общество.

Медиите отразяват актуалните събития, реформите във всяка сфера на 
обществения живот, образуването на партии и по този начин фиксират опре-
делени символи на епохата. Вербални средства за фиксация на тези символи 
често стават словообразувателните неологизми, както общоезиковите, така и 
индивидуално-авторските.

Установено е, че немалка част от лексемите, принадлежащи към тази гру-
па неологизми, означават членове или симпатизанти на политически партии и 
движения, привърженици на определен политически режим, обществени дей-
ци и пр., напр. като комуняга и комуноид, тоталитарист; маркирани с прене-
брежителност новообразувания като царист, атакаджия и др. (вж. повече при 
Благоева 2012), напр. в заглавията: Защо само комуняги в това правителство? 
(FrogNews, 7.08.2014); Сидеров – фашизоид или комуноид? (Пик, 15.07.2013).

Последният пример е заглавие на коментар, чийто пълен текст е публи-
куван първо на сайта „Свободата“. Думата комуноид присъства в изречение-
то заедно с фашизоид, която действа още по-силно върху читателя. Злостна е 
оценката, която е дадена на лидера на партия „Атака“. Включени са във въпро-
сителното изречение, което е алтернативно и читателят сам трябва да прецени 
коя от квалификациите отговаря на личността и действията на политика, но във 
всеки един от случаите оценката е изключително негативна и експресивна.

Маркирани с пренебрежителност са и новообразувания от имена (лични  
или фамилни) на политици, означаващи техни последователи или симпатизан-
ти, напр.: живковисти, костовисти, борисовци, догановци, лечковци, първа-
новци, станишевци, прошковци, куневци, радановци, цветановци – от фамил-
но и лично име – Цветан Цветанов и Цветан Василев, вж. в изреченията: 

Кафявата протестърска чума на прокопиевци и костовисти иска да 
овладее държавата подмолно. Само ГЕРБ може да Ј се опре (ПИК, 18.02.2015); 
Емил Кабаиванов на колене пред двамата цветановци – Василев и Цвета-
нов! (AFERA. Bg, 5.03.2013).
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Първото изречение е наситено с агресия, за която изключително много 
допринася словосъчетанието кафява протестърска чума, което стои пред ко-
ментираните новообразувания прокопиевци и костовисти.

Във връзка с финансиране на проекти на определени нестопански орга-
низации в България от фондация „Отворено общество“ на Джордж Сорос и 
провежданата от тях политика, която не се приема положително от народа, 
възникнаха новообразуванията соровци и соросоиди. Втората дума има изклю-
чително негативна характеристика. За това говори и Д. Лаверн – номинирана 
за евродепутат от БСП и авторка на книгата „Експертите на прехода“, вж.: Дос-
тена Лаверн: Квалификацията соросоиди е изключително грозна (24 часа.bg, 
12.02.2014).

За същността на соросоидите и на политиката, водена от Дж. Сорос, как-
то и за резултатите от нея в България е писано и от Р. Воденичаров още през 
2007 г. в електронното списание „Литературен свят“, с което се хвърля светлина 
върху семантиката на споменатата дума и негативната ѝ експресия.

Негативизъм носят и нови лексеми, образувани с префикси или суфикси. 
Често срещани в медиите са думи, образувани със суфиксите -мания, -изъм, 
свидетелстващи за отрицателно явление в политическия или социалния живот 
с немалки размери. Тъй като тези явления са резултат от действията на поли-
тици или напомнят политиката им, то и лексемите са образувани от техните 
имена, напр.: костомания, путиномания, костовизъм, живковизъм.

Отрицателните явления и конфронтацията в обществото са отразени и с 
неологизми, образувани с префикси, като с най-голяма фреквентност са анти- 
и псевдо-, напр.: антидемократ, антидемократичен, антикорупционен, ан-
тибългарски, псевдодемократ, псевдопатриот и др.

ДПС поиска оставката на Москов, бил антидемократ (Ruse News, 
9.12.2014). 

От текста става ясно какъв е поводът за проявената агресия чрез негатив-
ната оценка, която представители на ДПС дават на здравния министър Петър 
Москов: „причината е скандалът с отзоваването на линейките на сигнали в 
ромски махали“ и изявлението на здравния министър, че „навсякъде, където 
е имало нападение над лекар в ромска махала, лекарите ще влизат в присъст-
вието на полиция“. От текста се разбира, че  квалификацията антидемократ 
е изказана от членове на ДПС, защото според тях министър Москов е нарушил 
„шест основни норми на българската демокрация – Конституцията, Закона за 
здравето, Закона за защита от дискриминация, Всеобщата декларация на ООН, 
Конвенцията за защита на правата на човека“.

Немалко са заглавията в периодичния печат и електронните медии, в 
които присъства неологизмът антибългарски, чрез който се дават негативни 
оценки на опозиционни партии, на политиката на президента, на премиера, на 
Народното събрание, напр.: „Не“ на антибългарското правителство. Подза-
главието е: Трябва да се сложи край на протурската политика на тройната 
коалиция БСП, ДПС и Атака (Десант, 25.07.2013).

Заглавието е изпълнено с агресия към партиите, които са споменати. Рече-
вата агресивност е постигната и чрез лексемите антибългарско и протурска, 
чрез отрицателната частица не, както и чрез словосъчетанието трябва да се 
сложи край, звучащо изключително категорично.
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Речевата агресия в днешните български медии се изразява и с лексика от 
турски произход. Интензивната употреба на турцизми в периодичния печат и 
електронните медии се обяснява с тяхното активно функциониране в речта на 
политици, на представители на интелектуалния елит, на бизнесмени и др., коя-
то се отразява от журналистите, или последните сами използват непрестижната 
лексика от турски произход, за да придадат на своите статии, анализи, комен-
тари по-експресивен характер и така да привлекат вниманието на читателската 
или зрителската аудитория. Оказва се, че освен че имат информативна и екс-
пресивна функция, турцизмите служат и за оценяване на обществени личности, 
на партийни политики, на действия на политици, на проведени инициативи от 
представители на държавната власт, на изяви на представители на културата, 
спорта, шоубизнеса. Обикновено оценката е отрицателна, иронична, стигаща 
често до агресивна. Според наблюденията ни сред най-активно срещаните в 
медиите турцизми са зулум, масраф, ортак, пехливани, пишман, метани, че-
шит, рахат, тескерета, кюляфи и др. Напр. вж. в изреченията:

Застраховат избраниците срещу зулуми – заглавие. Следва текстът:
Конкурс за сключване на застраховки срещу зулуми при протести и раз-

мирици организира парламентът. От обявлението за обществената по-
ръчка става ясно, че освен срещу евентуални изблици на вандализъм на озве-
рели хора на площада депутатите ще бъдат застраховани и срещу коктей-
ли „Молотов“, хвърлени умишлено, за да подпалят НС (Монитор, 21.11.2011).

Вж. и следните примери:
Масраф! Пеевски и майка му с масраф за 7000 лв.? (Flagman, 29.09.2014); 

Арестуват за рекет ортак на Кирил Добрев в акция срещу охраната на Мар-
гините (24 часа, 30.08.2011); Едноседмична почивка и кьорсофра в Турция за 
47 гладни български журналисти и общинари  (СКАТ, 9.05.2011); Диана Кова-
чева: Попова остави министерството в батак (Factor.bg, 9.12.2012).

Представените примери, изпълняващи функцията на заглавия, съдържат 
не само информация за политици, за техни приближени, за качеството на рабо-
тата им, за организиране на личното им време, но и мнението на пишещия за 
тях. Те са носители и на оценка, изпълнена с негативизъм, изразена само чрез 
една лексема, която е от турски произход и сама по себе си е експресивна.

По думите на М. Виденов нашата интуиция изгражда представа изобщо 
за статуса на  турския книжовен език като сбор от диалектизми и просторечни 
изрази, недопустими за официална комуникация. Те могат да бъдат неутрал-
ни  в стилистично отношение, но на нас ни звучат маркирано и просторечно. 
Използването на турските думи се счита за „оварваряване на езика“, а речта се 
квалифицира като непрестижна (Виденов 1986: 60). Въпреки че турските думи 
имат синоними, те са предпочитани за употреба, защото са с „по-ниска, прос-
торечна, шеговита и подигравателна експресия“ (Бояджиев 1986: 202). Именно 
затова те са тенденциозно използвани от журналистите.

В езика на българските медии в края на ХХ и в началото на ХХI в. се на-
блюдава и активна употреба на жаргонни думи. Известно е, че в медиите жар-
гонизмите изпълняват стилистични функции като средство за създаване на 
колорит на епохата и на определени социални групи, като средство за речева 
характеристика на персонажа на публикацията и като средство за изразяване 
на оценка. В научната литература е подчертано, че именно през 90-те години 
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жаргонните думи започват да изпълняват ролята на съществен текстообразу-
ващ елемент и на средство за въздействие върху адресата. Функционирането 
на жаргонизмите в медийните текстове се разглежда от учените като експли-
цитна проява на речева агресия (Рацибурска 2010: 36–37). 

С изключително голяма фреквентност на употреба предимно в периодич-
ния печат се характеризират жаргонизмите аванта, бачкам, мангал, кръшкач, 
пандиз, гратис, далавера и др. 

Чрез употребата им се изразява авторовото отношение към субекта на 
публикацията. Оценката може да бъде от лека ирония до пряко словесно осъж-
дане в резултат на направени някакви констатации от пишещото лице, напр.:

Левицата свири сбор: Наказва депутати кръшкачи (Dnes.bg, 4.10.2013); 
Политиците бягат, нямало аванта (7 дни спорт, 11.08.2005); Царски юпита 
прецакаха България за 1,1 млрд. лева (FrogNews, 25.09.2009); Партийната 
далавера уби националната кауза (Преса, 14.05.2015). 

Наблюденията ни показват, че жаргонизмът в последния пример е най-
често срещаният в анализи на политолози и социолози, напр.: Флиртът на 
партиите с ромите е само далавера (Сега, 10.04.2014) – заглавие на анализ, 
включено в рубриката „Наблюдател“ на в. „Сега“. В подзаглавието се хвърля 
светлина върху това каква е далаверата, т.е. измамата, вж. по-долу в медиатек-
ста: Формациите не спират да говорят за интеграция, но селектират само 
барони за свои партньори.

Жаргонизми, подобни на далавера, представляват обикновено семанти-
чен кондензат на текста като образно, креативно средство и като средство за 
експликация на обществена оценка спрямо политиците, която почти във всички 
случаи е силно негативна (Беглова 2007: 18). Това означава, че е средство за 
речева агресия според приетата тук постановка на Л. В. Рацибурска за изслед-
ваното явление.

Жаргонни думи се използват от журналистите и в информации, свърза-
ни със съдебни дела, уличаващи държавни лица в злоупотреби, напр.: Разка-
раха ненужно Румен Овчаров по делото срещу Вальо Топлото (Darik.News, 
30.01.2013).

Активното тенденциозно използване на жаргонни думи в медиите за два-
десет и пет години доведе постепенно до загуба на жаргонния им характер и 
приемането на разговорен характер. Широката употреба на жаргонизмите в 
медиите означава и пропагандирането им. Това неминуемо оказва влияние 
върху съзнанието на читателите, заразявайки ги с вируса на разрушаването 
на традиционните ценности, деформирайки ги морално и етично (Рацибурска 
2010: 44).

За съжаление речевата агресия като проява на негативно отношение към 
околните, като неприязън към обкръжаващия ни свят в бъдеще може би ще 
расте, защото се увеличават и негативните явления в обществото ни. Дано на-
правената тук прогноза да не се сбъдне!



377

ЛИТЕРАТУРА

Армянов 2008: Армянов, Г. Езикът на улицата, отразен в Интернет форумите. – В: Проб-
леми на социолингвистиката. Т. 9. Велико Търново: Знак’94, 2008, с. 79–84.

Беглова 2007: Беглова, Е. И. Семантико-прагматический потенциал некодифицирован-
ного слова в публицистике постсоветской эпохи. Автореферат дисс... докт. фил. 
наук. Москва, 2007.

Благоева 2012: Благоева, Д. Оценъчно съдържание в новата българска лексика. – Мно-
гообразие в единството, 2012, № 1. http://tksi.org/SUB/papers/3-1/3-1-8.pdf (дата 
на достъп: 20.04.2015).

Бояджиев 1986: Бояджиев, Т. Българска лексикология. София: УИ „Св. Климент Охрид-
ски“, 1986.

Виденов 1986:  Виденов, М. Норма и реч. София: Народна просвета, 1986.
Википедия: Феномен речевой агрессии. https://ru.wikipedia.org/wiki (дата на достъп: 

30.04.2015).
Воденичаров 2007: Воденичаров, Р. Соросоиди. http://literaturensviat.com/?p=88625 

(дата на достъп: 20.04.2015).
Воронцова 2007: Воронцова, Ю. А. Особенности прагматического воздействия в тек-

стах средств массовой информации. – В: Русская словесность в контексте совре-
менных интеграционных процессов. Материалы Второй международной научной 
конференции, Волгоград, 24–26 апреля 2007. Волгоград: ВолГУ, 2007, т. 2, с. 15–20. 

Знеполски 1997: Знеполски, И. Новата преса и Преходът. София: Д-во „Гражданин“, 
1997.

Какорина 1996: Какорина, Е. В. Стилистический облик оппозиционной прессы. – В: 
Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995). Москва: Языки русской культуры, 
1996, с. 409–426.

Копнина 2003: Копнина, Г. А. Этическая норма и проблема речевого манипулирования. 
– В: Русистика на пороге ХХI века: проблемы и перспективы. Материалы между-
народной научной конференции. Москва, 8–10 июня, 2002 г. Москва: РАН, 2003, 
с. 252–255.

Проблеми 2008: Проблеми на социолингвистиката. Т. 9. Велико Търново: Знак’94, 2008.
Рацибурска 2010: Рацибурская, Л. В. Особенности языка современных СМИ: средства 

речевой агрессии. Нижний Новгород: Изд. ННГУ, 2010.
Сковородников 1997: Сковородников, А. П. Языковое насилие в современной россий-

ской прессе. – В: Теоретические и прикладные аспекты речевого общения: Науч-
но-методический бюллетень. Красноярск-Ачинск, 1997, вып. 2, с. 10–15.

Стилистичен речник 2003: Стилистический энциклопедический словарь русского 
языка. Под ред. Кожиной М. Н. 2-е изд. испр. и доп. Москва: Флинта, Наука, 2003.





ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯ





381

Румяна Петрова
Русенски университет „Ангел Кънчев“

КЪМ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯТА НА ТЕКСТА

Задачата на настоящата разработка е да потърси мястото на лингвокулту-
рологията на текста в лингвокултурологичните изследвания, да разгледа някои 
от досега използваните подходи при изследването на текст и да предложи спе-
цифичен лингвокултурологичен подход за текстов анализ. За тази цел е нужно 
да се проследят специфичните цели и предмет на изследване на лингвокулту-
рологията от началото на нейното създаване до днес.

След две десетилетия постъпателно развитие лингвокултурологията се 
превърна от проблемна област на знанието в рускоезичната хуманитаристика в 
пълноправна наука, обединяваща езикознанието и културознанието (Воробьов 
1997: 4; Маслова 2001: 30; Хроленко 2004: 14–15; Токарьов 2009: 5). В България 
за нея се знае от началото на ХХI в., а към днешна дата може да се каже, че в 
българската езиковедска наука тя вече е окончателно приета като специализи-
рана дисциплина в рамките на езикознанието (вж. напр. Касабов 2013: 188).

Известно е, че предусещането за културологичен подход към езика се за-
ражда в европейската мисъл още в края на XVIII и първата половина на XIX 
в. в творчеството на немския романтик Йохан Готлиб фон Хердер, след което 
подходът придобива научно изражение в трудовете на основоположника на 
антропологическата лингвистика Вилхелм фон Хумболт и езиковедите Братя 
Грим. По-късно, през първата половина на XX в., основните идеи на Хумболт 
се подхващат от лингвоантрополозите Франц Боаз, Едуард Сапир и Бенжамин 
Лий Уорф (в САЩ) и неохумболтианеца Йохан Лео Вайсгербер (в Германия), а 
през последните три десетилетия на века и в началото на новото хилядолетие 
стават основа на съпоставителните и монолингвалните изследвания на Анна 
Вежбицка върху културната семантика в езика. Паралелно с това през 70-те го-
дини на миналия век идеята за лингвокултурологията се подхваща и от осново-
положниците на семиотическата школа в Москва и Тарту Юрий Лотман и Борис 
Успенски, които заявяват: „в реално-историческото функциониране езиците и 
културата са неделими: невъзможно е съществуването на език (в пълния сми-
съл на тази дума), който да не е потопен в контекста на културата, и култура, в 
чийто център да няма структура от типа на естествения език“ (Лотман, Успенски 
1990: 237–238). През 80-те години излиза претърпялата след това осем изда-
ния монография на Ю. Н. Караулов за руската езикова личност (Караулов 2014, 
първо издание 1987), която изиграва ключова роля в развитието на лингвокул-
турологията и издигането на нейния статус. Често цитираната мисъл на Ю. Н. 
Караулов, че доскоро основната заповед в съвременното езикознание е била 
„Зад всеки текст стои системата на езика“ и че времето вече е назряло към нея 
да се добави нова: „Зад всеки текст стои езикова личност“ (Караулов 2014: 27), 
започва да привлича растящ брой изследователи. Живият, одухотворен и ми-
слещ човек твърдо застава в центъра на вниманието на антропоцентрическата 
парадигма в езикознанието и тя постепенно измества иманентната.
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Никой от изредените учени, дори самият Ю. Н. Караулов, не използва тер-
мина „лингвокултурология“, но на практика всички те подготвят необходимите 
условия за появата и утвърждаването на тази нова научна дисциплина. Линг-
вокултурологията заявява своето място в съвременната наука в три ключови 
монографии − на Валентина А. Маслова (1997, 2001) и Владимир В. Воробьов 
(1997), в чиито заглавия вече присъства и новото наименование. Паралелно с 
това се появяват голям брой изследвания на различни езикови явления и рав-
нища от автори, чиито имена, ако бъдат изредени, днес биха запълнили цяла 
страница. Всеки от тях разширява обекта на лингвокултурологията и доуточня-
ва нейния изследователски инструментариум.

Доказала своя потенциал, днес лингвокултурологията продължава да е в 
процес на дооформяне и усъвършенстване, като непрекъснато развива нови, 
специализирани клонове. Такива са лингвоаксиологията (или аксиологическата 
лингвистика), която най-често свързваме с имената на В. И. Карасик и Г. Г. Слиш-
кин, лингвоконцептологията (В. Н. Телия, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, Г. Вор-
качов и др., у нас И. Панчев и др.), лингвоперсонологията (Н. П. Нерознак, Н. 
Д. Голев, В. И. Карасик, Т. И. Киркинская и др., у нас М. Симеонова, Р. Русев), 
съпоставителната лингвокултурология (В. В. Воробьов, С. Г. Воркачов, Г. М. Али-
мжанова, у нас Р. Петрова, Е. Недкова, П. Трендафилова), интерлингвокултуро-
логията (В. Кабакчи, Е. Белоглазова), лингвокултурната паремиология (С. Вор-
качов, О. Дмитриева, Л. Савенкова и др., у нас Р. Петрова, П. Трендафилова) и 
пр. Развитието на тези подотрасли е красноречиво доказателство за жизнеспо-
собността на лингвокултурологията.

Въпросът защо лингвокултурологията се появи точно в този исторически 
момент – на границата между второто и третото хилядолетие – и защо основно 
в Русия, в някои страни на бившия СССР и в отделни източноевропейски стра-
ни, е тясно свързан с настоящата тема, затова ще се спрем накратко на него. 
Причините за появата на тази наука точно днес трябва да търсим в историята 
и политологията, в етнологията и културологията, в гносеологията и историята 
на науката. От последната знаем, че едно ново научно направление не се по-
явява от нищото и че зараждането, жизнеспособността му и задържането му 
сред другите отрасли на знанието всякога имат своите логически, исторически, 
културни, политически, а може би и философски, телеологични (а защо не и ис-
ториософски и теологични) основания и причини, своя raison d’être (Кун 1974: 
23). В този смисъл лингвокултурологията е дошла да запълни някаква липса и 
да отговoри на някаква нужда на днешното човечество. Но каква именно?

Наред с новия интерес на лингвокултурологията към човешкия фактор в 
езика нейният raison d’être е според нашето виждане в това, че заедно с етно-
лингвистиката тя търси неповторимостта и своеобразната стойност на нацио-
налнокултурната езикова личност и на националните и етническите култури. 
Тази неповторимост се съхранява и предава пряко или опосредствано чрез 
структурите на естествените езици и техните прецедентни текстове − тради-
ционните и христоматийни познати, любими и уважавани малки и големи тво-
рения на словесното изкуство на отделните народи. Целта на лингвокултуроло-
гията е да извади наяве културните значения и смисли, скрити в структурите и 
единиците на езика – думите, словосъчетанията, фразите, паремиите, текста. 
Лингвокултурологията на текста се занимава с текстовете именно като знако-
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ве на културата в смисъла, който влагат в това понятие Юрий Лотман и Борис 
Успенски (Лотман, Успенски 1990), тъй като в текста най-пълно се разгръщат 
културните смисли. В. А. Маслова дори пише, че „истинските хранилища на кул-
турата не са думите, а текстовете. Не езикът, а текстът отразява духовния мир 
на човека. Именно текстът е пряко свързан с културата, тъй като той е прони-
зан от множество културни кодове, именно текстът съхранява информация за 
историята, етнографията, националната психология, националното поведение, 
т.е. за всичко, което изгражда съдържанието на културата“ (Маслова 2001: 86). 
По-долу ще се върнем към това твърдение на изследователката.

Това най-общо очертано „призвание“ на лингвокултурологията − да описва 
националнокултурния портрет на човека и народа по неговия език и предста-
вителни текстове − се противопоставя на другата изключително мощна тенден-
ция в света днес: към (несъзнателно или умишлено) езиково и културно уед-
наквяване на човечеството. Тя протича по най-различни начини, един от които 
е разпространението на безкултурния вариант на английския език, известен 
като Global English (за това наименование вж. по-подробно в: Петрова 2011, 
2012б). Целта на това уеднаквяване най-вероятно е икономическа и меркан-
тилна. Тя е големи групи хора да бъдат превърнати в предсказуеми потреби-
тели на определен вид продукти и услуги и така максимално да се гарантира 
на предлагащите ги корпорации стабилно нарастване на печалбите от тях. Но 
може да се предположи и друг мотив, стоящ зад тази съвременна тенденция, 
например намерението на някои властови елити да установят чрез определен 
тип език влияние над съзнанието на големи групи хора. Лингвокултурологията 
и етнологията обаче показват, че националните, етническите, диалектните и 
племенните култури продължават да живеят и че те са нужни за оцеляването на 
отделните народи и важни за съхраняване на целостта на човечеството именно 
със своята различност. Те са самият живот в неговото пълно и богато разно-
образие. Известно е, че уеднаквяването на лингвокултурите би довело до из-
чезване на по-малките етноси и нации не само като политически образувания, 
но и като жизнени, органични цялости.

И така като реакция на мощните тоталитарни уеднаквяващи тенденции 
на глобализацията (сама по себе си изключително сложно и противоречиво 
явление със силни положителни страни) лингвокултурологията е осъзнаване, 
„отрезвяване“, връщане на народите към себе си, към своята исторически сло-
жила се изконна и неповторима същност. Нейната поява е знак и за себеосъз-
наването и връщането на конкретната творяща езикова личност към своята 
най-съкровена същност.

По отношение на обекта на изследване лингвокултурологията не се разви-
ва равномерно и това отново може да се тълкува като признак на растеж. Пре-
гледът на основните лингвокултурологични съчинения например показва, че 
до този момент преобладава изследователски интерес към корпуси от единици 
предимно от лексикалното, фразеологичното и паремиологичното равнище. В 
съвременната фразеология и паремиология се налага схващането за текстовата 
същност на фразеологичните съчетания и паремиите. Според това схващане те 
са минитекстове и едноизреченски текстове, а не единици на езика. Но тези 
малки текстове по ред показатели не могат да се сравняват със същинските 
разгърнати текстове – художествените, публицистичните, научните и прочее 
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творби. Беглият обзор на съчиненията сочи, че макар и текстът да се схваща 
като най-важния знак на културата, лингвокултурологията на текста е все още в 
процес на разработване и представлява твърде проблемна област. Така напри-
мер експерименталното изследване на В. А. Маслова, представено в основния 
ѝ труд от 2001 г., цитиран по-горе, е върху асоциативни сравнения, докато В. В. 
Воробьов гради теорията си за лингвокултуремата, лингвокултурното поле и 
руската национална личност върху речников, фразеологичен и паремиологи-
чен материал и изречения от художествени, исторически и публицистични про-
изведения. Освен това в лингвокултурологичните изследвания предпочитаните 
подходи към анализ на разгърнати текстове най-често са добре познатите и 
утвърдени подходи в езикознанието и литературознанието – филологическият, 
литературният, в това число и стилистичният, дискурсният, етнолингвистични-
ят, съпоставителният, културологичният и др., както ще видим от примерите 
по-долу.

Първият пример е кандидатска дисертация от 2003 г. за лингвокултуро-
логично изследване на фолклорен текст при преподаването на руски език на 
немски студенти (Игошина 2003). В автореферата към дисертацията четем, че 
предложеният подход е „филологически анализ, който включва [...] жанрова-
та интерпретация на съдържанието на текста [руска народна приказка], а така 
също метода на концептуалния анализ, като целта му е да пресъздаде картина-
та на света на руския човек“ (Игошина 2003). Авторката посочва, че важно мяс-
то в анализа на руските приказки от немскоезични студенти трябва да заеме 
съпоставителният метод – съзнателното овладяване на знания на изучаваната 
лингвокултура в съпоставка със съответните знания за родната (в случая нем-
ската) култура.

В друга лингвокултурологична кандидатска дисертация на тема, свързана 
с проучване на научни текстове на руски език (Нехлюдова 2004), изследова-
телската методика, която се предлага от авторката, е стилистичен анализ на 
текста, ориентиран към проявите на културната парадигма. Авторката предлага 
за решаване на частни задачи да се използват методите на контекстуалния и 
дискурсния анализ, а в по-общ план – общонаучните методи на наблюдение, 
интерпретация и моделиране.

Третият пример е книгата Основы лингвокультурологии (Основи на линг-
вокултурологията) от Александър Т. Хроленко (2004), в която подходите за 
лингвокултурологично изследване на текст освен дискурсен анализ включват 
„съчетание от доминантен анализ, кластърен анализ, методика на свиване на 
конкорданса и апликация на получените в резултат на свиването на конкордан-
са речникови статии“ (Хроленко 2004: 153).

Следващ пример е монографията на Григорий В. Токарьов от 2009 г. Линг-
вокультурология. След прегледа на съчиненията на руски изследователи вър-
ху културните аспекти на езика на фонологично, графемно, морфологично, 
лек сикално, фразеологично и синтактично равнище авторът набелязва и някои 
културни аспекти на дискурса и текста, към които трябва да насочи вниманието 
си лингвокултурологът. Културно значими според Г. Токарьов са оформлението 
на текста според изискванията на жанра в съответната епоха и планът на съ-
държанието, като в последното трябва да се различават пет аспекта − денота-
тивен (тематичен, включващ културно-историческия контекст на създаването 
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на текста), сигнификативен (изразяващ колорита на епохата), интертекстуален 
(парадигматичен, еталонен за епохата), интерпретативен (в диахронен план) 
и текстът като културен код на епохата (по Ю. Лотман 2000) (Токарьов 2009: 
119–122).

Малко по-различен подход се предлага в статията на М. А. Остренкова от 
2012 г. „Лингвокультурологический анализ художественного текста на уроках 
словесности“ (Лингвокултурологичен анализ на художествен текст в часо-
вете по литература). В нея е представен идейно-стилистичен и културологи-
чен анализ, който е ориентиран към разкриването на културни константи (по 
терминологията на Ю. С. Степанов) на типично руските идеи за дом и градина.

Посочените примери са крайно недостатъчни за очертаване на изводи и 
е възможно един още по-обстоен и подробен преглед на досегашните изслед-
вания в лингвокултурологията от направения от нас до момента да покаже, че 
вече е разработена или се разработва специфична лингвокултурологична ме-
тодика за изследване на текст. Но все пак тези няколко примера са достатъчни 
за набелязване на преобладаваща картина и тенденция. Както се вижда дотук, 
под лингвокултурологичен анализ на текст почти всички от посочените автори 
разбират или историко- и културно-филологически анализ, или стилистичен и 
културно ориентиран структурно-семиотичен анализ, или количествено-често-
тен анализ на определени лексеми в рамките на корпуса от изследвани тек-
стове, като при анализа на Г. Токарьов се виждат някои сходства с честотните 
анализи на А. Вежбицка (Вежбицка 1997, 2006, 2010). С други думи, като се из-
ключи последният пример, „лингвокултурологичността“ се отнася не до самия 
тип анализ, а до неговите цели.

Според строго научните изисквания обаче лингвокултурологичната цел 
трябва да се обвърже със съответстваща ѝ изследователска методика. Нещо 
повече, липсата на такава методика може да постави под въпрос научността на 
самото изследване.

Тук ще предложим идея за специфичен лингвокултурологичен анализ на 
текст, който може да се осъществи интегрално с помощта на характерните за 
лингвокултурологията структурни единици културема и послание, чиито зна-
чения ще бъдат обяснени по-долу. Тези понятия имат аналози в лингвистична-
та прагматика. Например в дискурса, който е прагматизирана форма на текста 
(Димитрова 2009: 13), за аналог на културемата може да се посочи субектив-
ната модалност (Норман 2009: 23), докато за аналог на посланието може да се 
посочи илокутивната интенция (Норман 2009: 20). В лингвокултурологичните 
съчинения на български и английски език до този момент културемата и пос-
ланието вече са прилагани многократно за изследване на паремии в качество-
то им на прецедентни автосемантични едноизреченски текстове (вж. Петрова 
2006, 2007, 2012, 2012а, 2012б и др.). Убеждението ни е, че същите единици 
може да се приложат и за осъществяване на културематичен анализ на раз-
гърнат текст.

Нека припомним, че много лингвокултуролози приемат, че културологично 
натоварени са не само текстовете (заедно с фразеологизмите, паремиите и др.), 
както твърди В. А. Маслова (вж. по-горе), но и единиците на езика – изрази, съ-
четания, думи (срв. например Вежбицка 1997, 2006, 2010). От гледище на култу-
рематичния анализ установяваме същото, а именно, че дори и думите в някои 

25 За словото – нови търсения и подходи
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случаи могат да съдържат културеми. Културемата е същността (същностите), 
която в дадена езикова единица − явно или опосредствано − се представя като 
положителна, т.е. препоръчва се и се утвърждава, или като отрицателна, т.е. 
критикува се, осъжда се. В думата културемата е свързана с оценъчния елемент 
в значението, доколкото такъв елемент присъства. Културемата обединява съ-
държателно-смисловата и аксиологическата страна на езиковото и културното 
значение на думата, съчетанието, фразеологичната единица, едноизреченския 
текст, текстовия фрагмент, разширения текст. Открива се с въпроса „Каква е 
същността, която дадената езикова единица (даденият текст) представя като 
положителна или отрицателна?“ Зададен към думата щастие например, този 
въпрос ще получи отговор: „щастието (+)“, където знакът плюс означава потвър-
ждаване, т.е. представяне на щастието като нещо положително. Ако се зададе 
към словосъчетанието моята родина, отговорът ще е израз с положителна ко-
нотация: „моята родина (+)“; нека добавим, че в тези два примера думите и 
словосъчетанията са разгледани извънконтекстуално, търсят се техните дено-
тати (речникови значения). Но при употреба знакът на културемата може да се 
промени: например при иронична или саркастична употреба на синтагмата мо-
ята прекрасна родина културемата ѝ ще приеме отрицателен знак − „родината 
(−)“. Зададен към идиоматичния израз през куп за грош, въпросът за откриване 
на културемата ще получи отговора „немарливо свършената работа (−)“, който 
е с отрицателен знак. Той може да се зададе и към устойчиво сравнение − сър-
дит като черен облак − за експлициране на главната културема „сърдитият 
човек (−)“ и второстепенната – „черният облак (−)“, както и към паремия − Май-
ка на чедо зло не мисли, за извеждане на положителните културеми „майката 
(+)“ и „любовта на майката към детето (+)“. И така културемите „щастието (+)“, 
„немарливо свършената работа (−)“, „сърдитият човек (−)“, „черният облак (−)“, 
„майката (+)“ и „любовта на майката към детето (+)“ изчерпват културната се-
мантика на горните единици.

Нека приложим същия тип анализ към българската народна приказка по-
долу. 

Изгубил доверие
В селото на Хитър Петър дошел другоселец да си купува вол. Хитър Петър 
го водил от къща в къща да изберат млад и хубав вол.
Като вървели из улицата, Хитър Петър рекъл на другоселеца:
− Байо, дай ми сто гроша назаем.
− Ами аз те не познавам! − рекъл му другоселецът.
− Та аз тъкмо затова искам от тебе – рекъл Хитър Петър, – че ония, кои-
то ме познават, не ми дават. (Вълчев)

Първо се задава въпросът за експлициране на главната културема (култу-
ремата на целия текст): „Каква е главната същност, съдържаща се в приказката, 
която е представена като положителна или отрицателна?“ Отговорът, и съот-
ветно културемата, е: „изгубеното доверие (−)“.

При културематичен анализ на художествен текст културният смисъл се 
експлицира още по-ясно в неговото послание, което се разкрива с въпроса 
„Какво ни съветва приказката?“ Отговорът, и съответно посланието, е: „Да не 
лъжем и мамим хората, тъй като в противен случай ще изгубим доверието им“.
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Посланието съдържа същата културема във вид на разширена семантична 
трансформация от типа парафраза.

Анализът продължава с прилагане на смислово членение на текста, при 
което се получават имена и именни синтагми, като някои от последните са 
трансформирани предикативни синтагми. Въпросът за културемата се задава 
към всяка съставна част. В резултат се установява, че само две от тях са акси-
ологически маркирани (имат културеми): „Хитър Петър (−)“, представен нега-
тивно като човек, който иска заеми, а не ги връща, и „младият и хубав вол (+)“. 
Останалите елементи на съдържанието, предадени с именни синтагми − друго-
селецът, ходенето от къща в къща, искането на пари назаем, отказът на друго-
селеца да даде пари на непознат човек − не са аксиологически маркирани (не 
съдържат културеми), те са неутрални и затова отпадат от анализа, но са също 
важни, тъй като дават знания за бита и нравите на епохата. Но от гледище на 
лингвокултурологичното разбиране на културата като йерархична система от 
ценности и антиценности те в случая не представляват интерес за изследовате-
ля. В резултат от анализа се получават три културеми, от които едната е главна, 
а другите две са второстепенни. Тъй като изчерпват културната семантика на 
народна приказка, която е прецедентен текст, те изразяват трайни и значими за 
българския народ културни същности (ценности и антиценности).

Този тип анализ може да се разшири и да обхване корпус от приказки за 
Хитър Петър. Ако бъдат разгледани като хипертекст, възможно е те да дадат 
като резултат по-голям брой от едноименната културема с положителен знак и 
по-малък − с отрицателен. Последното би означавало, че в българския прика-
зен фолклор Хитър Петър е по-скоро положителен персонаж. От друг, още по-
обемен корпус народни приказки може да се изведат и да се разположат в йе-
рархичен порядък крайният брой положителни и отрицателни културеми, кои-
то, тематично групирани, ще дадат нагледна картина за културните доминанти 
в българския приказен фолклор и оттам − за наивната (езиковата) картина на 
света на българите. За още по-голяма достоверност и пълнота културематични-
ят анализ може да бъде подкрепен от идейно-художествен, етнолингвистичен 
и културологичен – например на данни от историята, бита и нравите на епохата 
и региона и др. Културематичният анализ би могъл да се приложи и към про-
изведения от приказния фолклор на други езици, което ще даде възможност за 
съпоставяне на българските културеми със съответствията им от аксиосферите 
на други лингвокултури.

ЛИТЕРАТУРА

Вежбицка 1997: Wierzbicka, А. Understanding Cultures through Their Key Words: English, 
Russian, Polish, German, and Japanese. New York & Oxford: Oxford University Press, 
1997.

Вежбицка 2006: Wierzbicka, А. English: Meaning and Culture. Oxford, etc.: Oxford University 
Press, 2006.

Вежбицка 2010: Wierzbicka, А. Experience, Evidence, and Sense: The Hidden Cultural 
Legacy of English. Oxford, etc.: Oxford University Press, 2010.

Воробьов 1997: Воробьëв, В. В. Лингвокультурология. Теория и методы. Москва: РУДН, 
1997.



388

Димитрова 2009: Димитрова, Ст. Лингвистична прагматика. София: Велес, 2009.
Игошина 2003: Игошина, О. А. Лингвокультурологический анализ фольклорного текста 

при обучении русскому языку немецкоязычных студентов. Автореф. диссертации. 
Санкт-Петербург, 2003.

Караулов 2014: Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Либроком, 
2014.

Касабов 2013: Касабов, Ив. Българска лексикология и фразеология. Т. 3. Проблеми на 
общата лексикология. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2013.

Кун 1974: Kuhn, Т. S. The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition, Enlarged. 
Chicago – London: The University of Chicago Press Ltd., 1974.

Лотман 2000: Лотман, Ю. М. Семиосфера. Санкт-Петербург: Искусство, 2000.
Лотман, Успенски 1990: Лотман, Ю. М., Б. Успенски. За семиотичния механизъм на кул-

турата. − В: Лотман, Ю. Поетика. Типология на културата. Превод от руски: Т. Р. 
Танчева. София: Народна култура, 1990, с. 235–261.

Маслова 1997: Маслова, В. А. Введение в лингвокультурологию. Учебное пособие. 
Москва: Наследие, 1997.

Маслова 2001: Маслова, В. А. Лингвокультурология. Учебное пособие. Москва: Акаде-
мия, 2001.

Нехлюдова 2004: Нехлюдова, Л. А. Тенденция развития современного языковедческо-
го текста: Лингвокультурологический анализ. Автореф. диссертации. Ростов на 
Дон, 2004.

Норман 2009: Норман, Б. Ю. Лингвистическая прагматика (на материале русского и 
других славянских языков). Курс лекций. Минск: БГУ, 2009.

Остренкова 2012: Остренкова, М. А. Лингвокультурологический анализ художествен-
ного текста на уроках словесности. − Ярославский педагогический вестник, 2012, 
№ 3, Т. 2 (Психолого-педагогические науки), с. 113–117.

Петрова 2006: Петрова, Р. Лингвокултурологично съпоставително изследване на ан-
глийски и български пословици. Дисертация. София, 2006. [Също в: Лингвокул-
турология // Linguistic Culturology. <http://lingvocult.uni-ruse.bg> (дата на достъп: 
12.04.2015)]

Петрова 2007: Петрова, Р. Културемата – единица за лингвокултурологични съпоста-
вителни изследвания (върху материал от английски и български пословици). – В: 
В огледалния свят на езика и културата. Русе: Лени-Ан, 2007, с. 9–28.

Петрова 2011: Петрова, Р. Лингвокултурологично тълкуване на понятието „световен ан-
глийски език“. − Научни трудове на Русенския университет. Т. 50, серия 5.2. Русе: 
РУ „А. Кънчев“, 2011, с. 57–62. <http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp11/5.2/5.2- 8.pdf> 
(дата на достъп: 10.04.2015).

Петрова 2012а: Петрова, Р. Културемите в Книга на притчите (The Book of Proverbs) в 
Авторизираната версия на Библията (AV/KJB). Русе: Лени-Ан, 2012. 

Петрова 2012б: Petrova. R. Global English: A Linguocltural View. – Rijeĉ, Nova serija, br. 8. 
Nikšić, 2012, s. 129-144. <http://www.rijec.ac.me/casopisi/rijec_8.pdf> (дата на дос-
тъп: 10.04.2015).

Токарев 2009: Токарëв, Г. В. Лингвокультурология: Учебное пособие. Тула: Изд-во Тул. 
гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2009. 

Хроленко 2004: Хроленко, А. Т. Основы лингвокультурологии. Москва: Флинта, Наука, 
2004.

ИЗТОЧНИЦИ
Вълчев: Вълчев, В. Хитър Петър. – В: Вълчев, В. Разкази за деца. <http://chitanka.info/

text/2394/72> (дата на достъп: 30.03.2015).



389

Йорданка Захариева*, Рафие Демирова**
* Университет по библиотекознание и информационни технологии

** Тракийски университет, Одрин

ЗДРАВЕ: НЕРАЗБИРАНИЯТ ИЗТОК

За българите и езика им, оказали се на границата между две цивилизации 
– на Запада и на Изтока, проблематиката на културните и езиковите взаимодейст-
вия е заредена с изследователски предизвикателства, белязани от сложен ком-
плекс, вплитащ и близост, и отчужденост. Въпреки взаимните емпатични усилия, 
скрепени включително и чрез разновидни декларации за междукултурен диалог, 
някои концепции на „Изтока“ – представи, идеи и културни явления, трудно могат 
да бъдат разбрани предвид метафоричното „противопоставяне“ на двата свята, 
което в българския език започва да се означава след 50-те години на ХІХ в. (Заха-
риева 2010: 80). 

Интерпретирането на другостта (чуждото, различието от нас) се оказва клю-
чово. Самите езици поддържат оценките през призмата на собствените си култу-
ри: етноцентризмът конструира интерпретациите си въз основа на собствената си 
култура, срв.: „В своята собствена езикова картина за света всеки народ включва 
свои понятия и не забелязва, не отделя, не назовава други, които нямат необходи-
мата ценност за него, тоест нямат различителна важност по отношение на други 
близки обекти“ (Пернишка 2013 : 421). 

Проблематизирането върху езиковите концепти през последните десетиле-
тия позволи да се разкрият и осмислят немалко лексикални явления. Приносен 
характер в българската лексикология имат интерпретациите на чл.-кор. проф. 
д.ф.н. Емилия Пернишка. Тъкмо вниманието към езиковите концепти – ментални 
същини с висока степен на абстракция, и по-ясно очертаните понятия се оказва 
плодотворно за разбирането на националния манталитет в реконструирането на 
езиковите картини. Естествено, и осмислянето на собствените ценности става по-
пълноценно в контекста на съпоставките с други езици. 

Цел на настоящия текст е да обърне внимание на концептуалната ценност 
здраве в езиковите картини на два народа и назоваването ѝ в български и турски. 
Това е слабо изследвана тема към момента, а чрез нея избрахме да пожелаем на 
чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка здраве и творческо дълголетие.

Повод да се обърне внимание на концепта здраве стана наличието на изклю-
чително богат източников материал, който се отнася до проявите на категорията 
учтивост в български и турски и в който присъства лексемата здраве, съответно и 
здрав, като единствено възможни за превод в български (Демирова 2015). По-до-
лу ще се опитаме да щрихираме спецификите в разбирането на думите за здраве 
в двете езикови картини. 

*  *  *
Ценностно здравето е може би най-важният аспект от човешкия живот, а 

може би и една от първите културни универсалии. Концептуално то се свързва с 
представи за цялостност и нормалност. Проявите на етнокултурните специфики 
при концепта здраве биват породени от различието в аксиологичните системи в 
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българската и турската култура: те могат да се търсят в религиозните различия и 
прескрипциите им, в преплетките, които са резултат от културни традиции и вза-
имодействия, в основните номинации и смислите им, в развитието на конотаци-
ите, в набора от изразни средства – синонимен и антонимен, в речевите етикетни 
формули, паремиите и т.н. Известно е, че за балканските езици, включително и за 
българския, турският език се явява като посредник на иранските (персийските) по 
произход думи: изследователската сложност на този проблем откъм диахрония е 
представена от А. Добрева (Добрева 2008), общият контекст по отношение на спе-
цификите в развитието на османскотурската култура и литература – у Й. Бибина 
(Бибина 2000), а какво приема от османската култура и как я разбира останалият 
свят (Западът, Балканите, българският езиков свят), може да се прочете у М. Ста-
менов (Стаменов 2011, 2012). 

Концептът здраве се интерпретира като сложноструктуриран ментален 
комплекс1, доста плътно обвързан с концепти като време, човек и живот. В 
български тясната връзка между здраве и живот е отбелязана от Л. Крумова-
Цветкова, срв. Живо-здраво догодина, Да са живи и здрави, Да се носи поживо-
поздраво, Нека да е жив и здрав (Крумова-Цветкова 2010: 44). В турски също 
се открива такава връзка, срв. sağlığında ‘във/по време на/през живота, букв. в 
здравето’, ömür ‘живот’: Ömürler olsun ‘бъди здрав; жив да си’, речева етикетна 
формула за благодарност и пожелание към този, който целува ръка. 

Етимологията на българската лексема здраве се извежда от праслав. *sъ-
darvъ < и.-е. *su ‘добър’, срв. стинд. su ‘добър, хубав’ и *darvъ-/deru- ‘дърво’ 
(БЕР 1971: 628). Като първични смисли се посочват ‘от добро здраво дърво’ 
(Преображенски 1900), ‘здраво могъщо дърво’ (Черных 1999: 322). От тях се 
пораждат сравнения, срв. в рус. крепкий как дуб, в бълг. Да сте здрави и дъл-
говечни като дъба. Следи от тези смисли в български се откриват основно във 
фитонимията и антропонимията, напр. здравец, здравчец (гераниум), стам-
болски здравец (индрише), Здравко, Здравка, Явор, Ясен, Калина и др.2 

Тълкуването на старобългарската лексема съдравь¬ – ‘нормално състоя-
ние на организма без болести и недъзи; душевна чистота, безгреховност’ (СтбР 
2009: 806–807), доста точно е уловило единството от физическо и душевно, 
което е нормално в българската езикова картина и поне в повечето човешки 
понятийни представи. По-късно акцентът е изместен предимно върху физиче-
ските му аспекти, вж. тълкуването на здрав, здраве в РБЕ (1987: 862–866). В 
руската езикова картина също се пазят следи от разбирането за цялостност, 
като се посочва всъщност старобългарското гнездо цэл†ень¬, цэл¸тел†ь, цэл¸т¸, 
цэлы и т.н., срв. целитель ‘който прави здрав, който връща целостта’ (Кири-

1 Този комплекс включва и разбиранията за не-здраве, за болест, които са предмет 
на отделен анализ.

2 Следва да отбележим, че в български сравненията като дъб, като дърво, като 
пън, като дръвник ‘(стоя) неподвижно, безучастно, без да върша или да разбирам нещо’, 
‘(мълча) упорито, обикн. защото не знам какво да кажа’ (ФРБЕ 1974: 483–484) не се свърз-
ват с концепта здраве. Но пък е налице сравнението здрав като камък ‘изключително, 
съвсем здрав’ (ФРБЕ 1974: 48), здрав като скала/канара. В турския езиков свят за мъже-
те например се предпочитат сравнения с животни: tosun gibi, boğa gibi и др. Изборът на 
обект (вещ, предмет, животно и др.), с който се сравнява, и на обект, който бива сравня-
ван (мъж, жена, дете), изисква отделно проучване и анализ.
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ленко 2005: 36): то се извежда от и.-е. *kal- ‘цялостен, здрав’, срв. стинд. kalapa 
‘цялостност’ и kalpa ‘ред, хармония’ (Маковски 1999: 79). Установено е, че 
здравето в руската езикова картина се свързва със самочувствието на родни-
ните, с банята като профилактика, с апелации към Господ и други сили за по-
мощ за запазването му, докато в англоезичната култура здравето се асоциира 
с медицински учреждения и с природни ресурси като профилактика (Тулени-
нова 2008). Любопитното е, че в медицинския дискурс лексемата е ориенти-
рана телесно, срв. здраво тяло (Кириленко 2005: 24). Като културен феномен 
концептът здраве се разбира като духовна и физическа жизнеспособност, като 
ценност, като условие, като липса на болест, като духовна съставка, като физи-
ческа съставка, като хармоничен идеал (Петкау 2013). За българската езикова 
картина може да се твърди, че лексемата здраве е единствената и изконната: 
тя означава комплекса от нормално психо-физическо състояние на човека, оз-
начава единството между тяло и дух, или оцелостената нормалност. Можем 
да допуснем, че в далечното минало концептът здраве се е свързвал с предста-
ви за цялостност, хармония като единство на физическото и душевното – срв. 
Ювеналовото Mens sana in corpore sano, нормалност, ред, съотв. с красота, и 
суперконцепта добро. 

Турският езиков свят категоризира концепта здраве с не една лексема за 
означаване на здравето: afiyet, keyif, sağlık, rahat, esenlik, sıhhat, selâmet, hatır, 
âlem, selâm, şifa… всъщност са единайсет. От тях само три – хатър, рахат и 
кеф, са познати на българския носител, но те нямат смисъла на здраве. По-долу 
ще бъде направен опит да се представят синтезирано, доколкото е възмож-
но, смислите, които тези названия за здраве носят и които се „изплъзват“ от 
западното разбиране. Тези смисли – образно представени като нишки от зна-
чения, които се преплитат – са изведени от значенията в множество контексти, 
открити и потвърдени в писмени източници и речници (частично представени в 
библиографията в края), наред с извършени анкети с носители на турския език. 
Сложността на проблема произтича донякъде от схващането на здравето като 
оцелостена нормалност в българския езиков свят, съответно и в славянския, и 
в западния, поради което – за да се улесни разбирането – названията за здраве 
в турски ще бъдат означени в изложението с номерация като здраве1, здра-
ве2... плюс съответната лексема: afiyet, keyif, rahat..., например здраве1 esenlik, 
здраве11 keyif... С горни запетаи се отбелязват значенията, които обединяват 
различните смислови нишки и от които произтича тънката и трудна за улавяне 
нюансираност, която западният тип мислене като че ли пропуска. 

Здравето1 esenlik, съотв. от esen (< староперс. āsān) ‘здрав; спокоен, цял и 
невредим, непокътнат; благополучен; щастие, почивка; умен, разумен; верен, 
свободен’ (ЕСТЯ 1974: 308), представя идеята за цялост, като обединява смисли 
на позитивната вътрешна емоция щастие (произтичаща от вътрешното спо-
койствие, пораждаща (материално) благополучие и даваща свобода на духа), 
ума и разума. Регистрирана е към ХІV в. и още оттогава функционира като поз-
драв (Clauson 1972: 294), вкл. и esengüle3. Езиковите реализации в турски са 

3 По същество турското güle güle ‘със смях, смеейки се’ е деепричастие и съставка в 
много стереотипни учтиви фрази, чието най-общо значение е ‘със здраве, всичко хуба-
во’. Тази речева етикетна формула се употребява при раздяла (сбогуване) със смисъл на 
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относително малобройни, срв. Esen kalın ‘довиждане, бъди здрав, остани със 
здраве’ и Size esenlikler dilerim ‘бъдете здрави, пожелавам ви здраве’. Граматич-
ният маркер на мн.ч. ориентира за дискретност в разбирането. 

Здравето2 hatır (< ар. ḫat͎ir ‘ум, мисъл; чувствителност’) основно се свързва 
с паметта, която се схваща като ценност на ума, срв. hatıra olarak saklamak 
‘пазя (нещо) като паметта си’, plaka numarasını hatırlamıyorum ‘не помня ав-
томобилни номера’. В много контексти hatır и akıl ‘ум’ са синонимни, срв. 
hatıra (hatırında) tutmak и akılda (akılında) tutmak ‘запомням’, aklına getirmek 
и hatırlatmak ‘напомням’, hatırdan silinmek ‘излиза ми от главата (паметта)’, 
hatırdan çıkmak ‘изскача ми от главата (паметта)’. Здравето2 hatır е ориентира-
но към минал момент, който се актуализира: hatıralarına gömülmek ‘потъвам 
в спомени’, canlı hatıralar ‘живи (букв. на душата) спомени’, срв. çocukluğunu 
olanca canlılığıyla hatırladı ‘детството му оживя пред него, букв. той си спом-
ни живо детството’. Открива се в изразите hatır sormak, съотв. (birinin) hatırını 
sormak ‘питам за здравето, информирам се за нечие здраве’, но тук „преплет-
ката“ обединява смисли, които се отнасят до памет и мислене, срв. hatıra 
gelebilir ‘мислим като спомен’, hatırlanabilir ‘запомням’, като функции (сензи-
тивност, чувствителност) на ума. В български при лексемата хатър се развиват 
следните значения: 1) угода, приятност, 2) воля, желание, 3) почит, уважение, 
4) пристрастие, снизхождение, 5) мъка, недоволство (БТР 1994: 1034). Сходно 
тълкуване предлагат Ст. Буров и П. Пехливанова: 1) угода, уважение, 2) угода, 
воля, желание (РЧДБ 1995: 709).

Здравето3 afiyet (< ар. āfiyä ‘здраве’) се е десемантизирало и днес се откри-
ва в речевата етикетна формула Afiyet olsun ‘наздраве, добър апетит, да ви/ти е 
сладко’ при поднасяне на храна или като учтиви пожелания, кореспондиращи 
с бълг. Приятен обяд (закуска, вечеря)! Ценността и важността на доброто хра-
нене и връзката му със здравето личат в Üzerine afiyet! ‘наздраве, добър апетит, 
да ви/ти е сладко’, но следва да се отбележи, че това не е единствената речева 
етикетна формула, срв. Yağ bal olsun! Boğaz ola! Yarasın! (при и за хранене), Şerefe, 
съотв. Şerefinize (за тостове, наздравици). Семантични следи от здравето3 afiyet 
се откриват в Üstüne afiyet! Üstünüze afiyet! ‘добро ти/ви здраве, от горе – от 
Всевишния, Аллах (уточнението наше, Й.З., Р.Д.) – да ти/ви се дава здраве’. 

Здравето4 sıhhat (< ар. şah ̣īh, s ͎ih ͎h ͎a) по-скоро се отнася до общото и най-
вече до външното физическо състояние, до външния вид, срв. sıhhatlı (sağlam) 
çocuk ‘здраво дете’, pür sıhhat görünüyor ‘той е (изглежда) в цветущо здраве’4. 
Свързва се диахронно и с доброто хранене, срв. s ̣ih ̣h ̣ata(n) aş bolsun (Clauson 
1972: 298). Налице са и етикетни речеви формулировки – благопожелания: 
sıhhatine (kendine) işi bakmak ‘пази се, пази си здравето’, sıhhatler olsun ‘бъди 
здрав, честито (след баня, бръснене)’.

Здравето5 selâm (< ар. sälǐm, sälâm ‘мир, смиреност’), срв. sağlam ‘здрав’ 
и особено в израза sağ ve salim ‘жив-здрав; спокоен, без грижи и тревоги’, се 

‘сбогом, довиждане, всичко добро, всичко хубаво’, и е синонимна на selâmetle ‘сбогом; на 
добър път/час’. Тя е отговорът към човек, който се сбогува и който пръв казва довиждане.

4 В съвременния турски език фразата pür sıhhat görünüyor почти не се употребява, 
срв. Onda sağlıklı bir hayat görünüyor ‘той е (изглежда) в цветущо здраве’, и се оказа позна-
та на възрастните носители на езика, спомен от детството им.
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установява в български в значенията ‘поздрав, приветствие’. В турски се съче-
тава с няколко глагола и формира следните значения: selâm çıkmak ‘козирувам’, 
selâm durmak ‘поздравявам, като се изправям прав от уважение към някого’, 
selâm etmek ‘изпращам поздрав’. Здравето5 selâm присъства в етикетната фор-
мула Selâm olsun! ‘моите уважения, добри пожелания, поздрави’5. То е свърза-
но със здравето6 selâmet.

Здравето6 selâmet (< ар. sälǐm) има значения на ‘благополучие, благо, си-
гурност, цялостност’, на закрила, която да се спуска над човека и която да го 
дарява с безопасност, срв. Allah selâmet versin! Hak selâmet versin! Това разби-
ране е водещо при сбогуване, срв. Selâmetle ‘довиждане; на добър час, бъди 
цялостен и невредим, Господ да те пази’. Като поздрав Selâmet носи смислите 
на ‘здраве, благополучие, невредимост’.

Здравето7 sağlık идва от sağ ‘чист, десен, здрав, цял’, в ранния период е реги-
стрирано като sa:ğ  ya:ğ ‘чисто масло’, откъдето по-късно се развива и значението 
‘чист ум, мислене, трезвост, уравновесеност’ (Clauson 1972: 848), срв. и sağduyu 
‘здравомислещ’, sağgörülü ‘проницателен’. Sağ може да се отнася и до душата, 
срв. Canın sağa olsun ‘здраве да е на душата’, сan sağlığı ‘душевно здраве’. В поч-
ти всички източници (ЕСТЯ 2003: 143) има семантични нишки за цялост, нена-
кърнимост, невредимост, пълноценност и пряка връзка с живота, означаващи 
живеещия човек. Подобно на здравето3 afiyet, здравето7 sağlık се използва като 
пожелание, срв. Üstünüze (Sizlere) sağlık ‘да се дава здраве от горе’, и е на един 
ред със здравето8 şifa, срв. Üstünüze (Sizlere) sağlık ve şifalar ‘от горе (Всевишния) 
да ви пази от болести, злини и напаст’. Постепенно обаче започва да се акцен-
тира върху физическото тяло и негови части (ръце, уста, глава), срв. sağ gönüllü 
‘добросърдечен, чистосърдечен’, Başınız sağ olsun ‘главата да е здрава’ (съболез-
нование), Her işin başı sağlık ‘здравето преди всичко; всяка работа иска здрава 
глава, на върха на всяка работа е здравето’, Ağzına sağlık ‘устата да ти е здрава, 
благодаря (за песента, за добрата дума)’, Eline (elinize) sağlık ‘ръката (ръцете) да 
са ти здрави’, изразяващо благодарност при поднасяне на храна, вода, чай и под. 
Здравето7 sağlık като че ли припокрива най-пълно съвременното разбиране на 
оцелостената нормалност, срв. sağlıklı ‘здрав изобщо’, sağlığım yerine geldi ‘здрав 
съм, добре съм със здравето, на място съм си със здравето’, sağlığınızı dilerim ‘же-
лая ви здраве’, но и sağ sеlim, sağ-selâmet ‘здрав, цял и невредим; жив и здрав; 
спокоен, без грижи и тревоги’, десемантизираното sağ ol ‘благодаря’, sağlıcakla 
kal ‘довиждане, остани със здраве’, sağlığınıza ‘за ваше здраве’, Sağlığına iyi bak, 
yoksa gidersin ‘грижи се добре за здравето, за да не видиш края’. В съвремието се 
включва в наименования на институции: Sağlık merkezi ‘здравен център, център 
по хигиена’. Развива се и още един характеризатор sağlam ‘здрав’ за преки и ме-
тафорични означения: sağlam hava ‘здраво време’, sağlam vücut ‘здрав органи-
зъм’, sağlam dostluk ‘здраво приятелство’, sağlam karar ‘твърдо решение’, sağlam 
iş ‘сигурна работа’, sözü sağlam ‘твърда дума, да се вярва на думата’.

5 Но има и регистрирани антропоними: Селма, Зелма, които според Ст. Илчев са еди-
нични случаи, регистрирани през 1929 г. по името на шведската писателка Селма Лагер-
льоф (Илчев 1969: 446), наред със Селима, Селим, срв. Selim (< ар. Sälīm ‘здрав’), Selma (< 
ар. Sälmā ‘здрава’).



394

Здравето8 şifa (< ар. šifā ‘лек, цяр’) е по-скоро представа (желание) за здра-
ве, един обобщен, хипотетичен образ за здраве, срв. acil şifalar dilemek ‘пожела-
вам скорошно оздравяване’, и означава ‘изцеляване, оздравяване’. Основание 
за това разбиране се открива в контекстите на употребата – контексти, при кои-
то говорещият има съмнение или основание да смята, че е нарушена оцелосте-
ната нормалност. Така българското Наздраве! при кихане кореспондира с тур-
ското Şifalar olsun!, а наред с Şifa niyetine ‘скорошно оздравяване – пожелание 
към болен, когато му се дават лекарства’, функционира като пожелание за ско-
рошно оздравяване. Недостатъчно пълен е доказателственият материал към 
момента, но има основание да се предположи, че здравето8 şifa е свързано със 
сърцето, срв. Sağdıca şifa vermek ‘успокоявам сърдечна болка’6, от една страна, 
с водата – от друга страна, срв. şifalı (termal) sular ‘минерални източници’, şifalı 
kaplıca ‘минерални води’, и със словото şifalı ‘целебен, устен’. Последното не е 
учудващо предвид източното разбиране за лечение: според източната медици-
на например болест въобще и болест сама по себе си не съществува. Древните 
персийски хекими познавали добре човешкото тяло и функциите му. Те леку-
вали болния човек чрез органите и техните симптоми, а не болестта. Наред със 
звука от музикален инструмент, със звука на водата, елемент от лечебните им 
техники бил и звукът от словото.

Здравето9 âlem ‘свят, вселена’ (< ар. āläm) може да се опише като ‘състоя-
ние на вътрешния човешки свят и обкръжаващия го, външния нему свят, вкл. и 
развлеченията, света на хората и света на вещите’, то е всичко (Абсолютът), срв. 
bunu cümle âlem bilir ‘целия свят знае това’, hıristiyan âlemi ‘християнски свят’, 
bitkiler âlemi ‘растителен свят’, içki âlemi ‘запивка, запой’, hayal âlemindeymiş 
gibi ‘като представи, мечтания’, elâlem (eloğlu) ne der? ‘какво ще кажат хора-
та (другите)’, başka bir adamdır, o bir âlemdir ‘той е особен човек със свой соб-
ствен (своеобразен) свят’. В някои контексти е синонимно на dünya ‘свят; Земя’: 
hayvan ve bitki dünyaları/âlemleri ‘в света на животните и растенията’, dünya turu 
и devriâlem seyahati (yapmak) ‘(правя) околосветско пътешествие’. Това обоб-
щаващо понятие за света7, пречупено през погледа на човека от тази култура, е 
кодирано в учтивата речева формула Ne âlemdesiniz? ‘как е здравето (работата, 
светът) ви, как сте’. 

Познатите и в български рахат и кеф всъщност означават здраве. Те са 
илюстрация за това, че част от рецепцията на османската култура засяга само 
външното, видимото ѝ възприемане. Здравето10 rahat (< ар. rāh ̣a) означава ‘по-
кой, спокойствие, умиротвореност’ и се отнася до състояние на душата (духа), 
срв. rahatı kaçtı ‘неспокоен’, içim rahat değil ‘душата ми не е на себе си’, istirahat 
‘почивка, отдих’. Животът предполага не-спокойствие, движение, динамика, 
срв. Rahatsız mısın yoksa ‘неспокойно ли ти е, не ти ли е добре’, Ararsan, rahat 
mezarda! ‘ако търсиш покой, върви на гробището’. Спокойствието като душевно 
състояние, като душевен комфорт има статута на особена ценност в турския 
езиков свят, срв. rahatlamak ‘успокоявам се, чувствам облекчение’, rahat kıçına 

6 Sağdıca е доверено лице (кум, шафер), което успокоява сърдечната болка (напр. 
при годежи и сватби).

7 Неслучайно е налице омоним âlem, който означава полумесеца на върха на мина-
ретата.
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batmak ‘не цениш това, което имаш’, rahat etmek ‘почивам, наслаждавам се, 
успокоявам се’: умиротвореността обаче не може да е частична, тя засяга и 
външния свят, и вътрешния душевен мир. От постигането ѝ зависят свободата 
на сърцето, свободата на духа, свободата на мисълта, свободата на човека..., 
срв. gönül rahat, rahatına bak ‘разполагай се, заповядай, чувствай се комфорт-
но’. От тези смисли се развива rahat etmek ‘почивам, наслаждавам се на ду-
шевно спокойствие, наслаждавам се’. И именно поради това здравето10 rahat 
се измолва, срв. Allah rahatlık versin ‘да прати Аллах спокойствие’. В български 
тълкуванията на лексемите – рахат ‘спокойствие, безгрижие, широта’ (БТР 
1994: 829), ‘спокойствие, безгрижие, тишина, удобство’ (РЧДБ 1995: 554), ра-
хатлък ‘спокойствие, безгрижие; рахат’ (БТР 1994: 829), ‘спокойствие, тишина, 
удобство’ (РЧДБ 1995: 554), рахатувам ‘живея на спокойствие, нашироко, ос-
вобождавам се от грижи’ (БТР 1994: 829), ‘живея спокойно, охолно, нашироко 
и удобно’ (РЧДБ 1995: 554), а също и рахатясам/рахатясвам ‘успокоявам се, 
ставам рахат’ (РЧДБ 1995: 554) – ориентират, че в българската езикова картина 
състоянието на духа е частично уловено, но акцентът е изместен по-скоро върху 
материалното.

Здравето11 keyif (< ар. käyf) се отнася до самочувствието, до себеусеща-
нето, настроението и положителните емоции, срв. кeyifiniz nasıl ‘как сте, как 
е самочувствието’, кeyfim yerinde ‘добре (подобаващо, приемливо) съм със 
здравето и настроението, на себе си съм’, кeyifine bak ‘веселете се, бъдете в 
добро разположение на духа’. Спекулирането и крайностите откъм желания и 
капризи, явно означени в турски – кeyfi gelmek, кeyif sürmek, кeyif vermek, keyfi 
‘непостоянен, произволен’, развили се като крайни значения и свързани със 
здравето11 keyif , са по-скоро израз на учтивост и евфемизиране при означение 
на такива състояния в тази култура, срв. keyif olmak, keyif halinde ‘подпийнал’. 
Нещо, което според нас остава слабо разбрано при приемането на лексемата в 
други култури. В български лексемата кеф е навлязла със значенията ‘удовол-
ствие, доволство, спокойствие; добро настроение; воля, желание’ (РЧДБ 1995: 
287), ‘добро настроение, удоволствие’ (БТР 1994: 356), ‘добро, весело настро-
ение; удоволствие, наслада; воля, желание’ (РБЕ 1993: 377), т.е. тя е свързана 
с означаването на настроения, които обаче не се схващат като отнасящи се до 
здравето и позитивната емоционалност. Анализът, извършен от М. Стаменов, 
му дава основание да заключи, „че кефът представлява една от смислообразу-
ващите категории на простонародната ни култура, която и до ден-днешен пред-
ставлява реминисценция на рецепцията на османската култура по нашите земи 
в миналото“ (Стаменов 2012: 14). 

След като представихме единайсетте названия за здраве в турски, ще се 
опитаме да очертаем основните щрихи в езиковата картина: названията за 
здраве са разположени в разбирането за свят и за мястото на човека в света. 
Това е здравето9 âlem: то обхваща както вътрешния човешки свят, така също 
и обкръжаващия го, външния нему свят. Здравето5 selâm се свързва с живота, 
а със здравето6 selâmet се призовава за закрила от висшите сили. Здравето4 
sıhhat се отнася до външния вид, до външното, видимото физическо състоя-
ние (и се свързва с действия по отношение на чистотата и хигиената), което се 
поддържа от, със и чрез добро хранене. Здравето3 afiyet се свързва с храната и 
с висшите сили. Здравето2 hatır включва семантични нишки на ума (памет, ми-
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слене) и душата (самочувствие и себеусещане). Здравето1 esenlik „обединява“ 
смисли на емоционалния статус щастие, произтичащ от ума и разума. Здраве-
то7 sağlık отчита ценността на положителни специфики на характера като трез-
вост, уравновесеност, от една страна, и като цяло – на физическото материално 
тяло. Здравето11 keyif преплита в значението си смисли, които се отнасят до 
духа, душата, самочувствието и себеусещането. Здравето10 rahat се отнася до 
състоянието на духа и душевния мир. Здравето8 şifa, както отбелязахме по-го-
ре, е повече идея, представа, образ за здраве, който се актуализира при нали-
чие на корелата за не-здраве, за болест. Обобщено: означенията за здраве в 
турски отграничават тяло, ум и съзнание, тяло и дух, разумност и емоция. Ак-
туализирани в процеса на общуване, изказванията, които включват описаните 
лексеми и повечето от които са налице в речеви етикетни формули, макар и с 
различна степен на десемантизация, реферират към значително по-структури-
рана детайлизираност на концепта здраве и носят информативност, която се 
различава от българската, а и от „западната“ представа за здраве изобщо.

*  *  *
Съпоставката в разбирането за здравето в български и турски разкрива 

сложността на структурирането на концепта здраве в двете езикови картини. 
В едната (в българския език, в славянските и западните езици) схващането за 
здраве се представя като оцелостена нормалност изобщо и недискретност, 
чието детайлизиране протича чрез характеризации. В другата езикова карти-
на (в турски, но предвид етимологиите – източната) – като диференцирана, 
категоризирана и частично дискретна нормалност, чиито корени и взаимо-
връзки предстои да се проучат детайлизирано. Смятаме, че тъкмо различието 
в категоризирането стои в основата на „западното“ възприемане на смисли-
те на лексеми като рахат и кеф. По сходен начин се възприемат и кодовете 
на невербалното поведение: например поздравът temenni, temennih8 ‘араб. 
поздрав, приветствие’ в турската култура представлява цялостен комплекс от 
последователни кинеми и обхваща волята (волевите усилия), чувствата (сър-
цето), разума и духа. Символиката му е също по-дълбинна и съдържателна, 
обединяваща физическото и волевото усилие, емпатията, разумността, психи-
ческата и духовната нагласа. Цялата иносказателност (невербалност) е скрита 
в думата за поздрав temenni/temennih, срв. Bana temenni etti ‘той ме поздра-
ви’. Интересното е, че този поздрав кореспондира с единични кинеми, извест-
ни в западноевропейския протокол в исторически ракурс. Това положение на-
вежда на мисълта, че западната цивилизация „вижда“, възприема, опознава и 
осмисля по-скоро дискретно, външно (видимо) в определен етап, но задължи-
телно оценъчно, вербалните и невербалните (паралингвистичните) комплекси 
на другостта. 

Турската култура е трудно разбираема и оценима именно поради специ-
фичния си исторически развой. Единайсетте назовавания за здраве в турски, 
запазили се в изрази и етикетни формули (поздрави, благопожелания, събо-

8 Temenni etmek ‘поздравявам’, temenni ‘желание, пожелание’, но също и термин за 
желателно-условно наклонение (temenni – за изразяване на желание и/или условие).
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лезнования), илюстрират също и разбирането, че думата (словото) е съдържа-
тел, носител и преносител на информация. В случая се натъкваме не само на 
неочаквано словно богатство, но и на следи на унаследената от Персия култу-
ра. Там е съществувало прецизирано разбиране за човека и за единството на 
тялото и душата, а словото е функционирало и като лечебна техника. И тъкмо 
в словото чрез конкретни назовавания – повечето съхранили се в речеви ети-
кетни формули, включени в съвремието в системата на учтивостта, но невинаги 
съзнателно осмисляни от носителите на турския език и за съжаление слабо по-
знати на младото поколение – тези концепции за човека и света продължават 
да функционират и до днес като кодирани послания, носещи неслучайна ле-
чебна магичност. 
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Руси Русев
Русенски университет „Ангел Кънчев“

„СПОМЕНИ НА ВАЗОВАТА МАЙКА“ –
НОМИНАЦИЯ, ТЕКСТ И ЛИЧНОСТ

На проф. Емилия Пернишка –
с благодарност към човека и учителя!

Текстовете, които един човек създава през живота си, дават възможност 
чрез техния лингвистичен анализ и интерпретация да се осъществи идентифи-
циране на неговата личност, притежаваща многослойна структура. Това е така, 
защото в процеса на текстопораждането самата личност се самопредставя като 
текст посредством мисловно-речевата и комуникативната си дейност, т.е. тя 
се проявява като езикова личност. В този смисъл всеки вербален текст е пре-
върната форма на личността, която е особен текст, способен да осъществява 
самореинтерпретация на своята вероятностно задавана структура (На-
лимов 1989: 177). При пораждането на текста действат два главни механизъма 
– номинативният и синтактичният, които разпределят личностните смисли по 
дадени езикови значения (Кубрякова 1986: 109–136). Благодарение на тях в но-
минативно-синтактичната структура на текстовата цялост се „имплантират“ по 
уникален начин като „информационни следи“ социалните, психологическите, 
аксиологическите, емоционалните, етичните, етническите, креативните и про-
чее особености на авторовата личност. 

Спомените на Вазовата майка, които проф. Иван Шишманов публикува 
през 1920 г., са интригуващ изследователски обект от гледна точка на иден-
тифицирането на една забележителна личност чрез анализ на нейното рече-
во произведение (Спомени на Вазовата майка 1920: 29–58). За този мемоарен 
текст проф. Шишманов пише убедено и с възхищение: „Аз познавам в българ-
ската литература само една книга, която би могла в някои отношения да се 
мери със „Спомените на Вазовата майка“. Това е автобиографията на Софрония 
Врачански („Житие и страдания грешнаго Софрония“). Казвам изрично „в ня-
кои отношения“, защото по дълбочина на чувствата, по сила на въображението, 
по интензивност на наблюденията, по стил, Спомените на Съба Вазова надми-
нават далеч Софрониевата автобиография“  (Шишманов 1920: 31).

Майката на Иван Вазов пише своите Спомени през 1891 г., но както отбе-
лязва Р. Русев, тя си служи с език, който е твърде различен от литературния 
език по онова време. Идиолектът на Съба Вазова е основан върху говора, но 
понякога в негови прояви от епохата преди Освобождението. Поради тази при-
чина езиковедът твърди, че Спомените... могат да се смятат за последното 
литературно произведение на тая епоха, макар и хронологично да спадат 
към друга (Русев 1963: 534). 

Като прояви на по-стар говорим език Р. Русев посочва: 1) би като форма 
за минало свършено време (А мъжете виждат, че други изход няма, ами да 
паднат на молба на митювеллията, защото той би благороден турчин); 
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2) употреба на думата приемам в значение на „получавам“ (От после, като 
прочитах вестници, които приемаше големия ми брат М[инчо],...), както и 
на думата служа в значение на „поднасям“, „сервирам“ (Като засвириха, по-
искаха мома да ги служи ракия); 3) използване на роднина като неизменяемо 
съществително (После се научихме, че дохождали по любопитство: да видят, 
има ли някаква поличба на детето, като сме се взели роднина), но и като 
дума, от която може да се образува мн.ч. (Събраха се калугерките роднини и 
други да ни утешават...); 4) употреба на съществително име от м.р. ужас като 
съществително от ж.р. (Захвана ужас голяма по градове и села); 5) използване 
на формата на прилагателното тревест, което след Освобождението се упо-
требява във форма тревист; 6) инверсиран словоред на прилагателни (всяка 
книга българска, ливадата манастирска, радост голяма, пътя балкански 
тесен, уста пресъхнали, стара майка нещастна). 

Посочените от Р. Русев прояви, както и дадените примери, могат да бъ-
дат допълнени, но те са достатъчни, за да провокират въпроса защо Съба Ва-
зова използва почти изцяло говоримия български език от времето, за което 
разказва. Изборът на тази комуникативно-прагматична стратегия разкрива 
удивителното чувство на баба Съба за историчност, което подхранва дълга ѝ 
пред родовата памет, пред историческата памет на българския народ изобщо. 
Неслучайно в началото на своите спомени тя обозначава месеца и деня, в кой-
то започва да ги пише, и формулира основната си комуникативна цел: Януари 
13. – Захващам, да напиша нещо от живота си за възпоминание на чадата 
ми. В текста на това „възпоминание“ ясно се долавя стремежът на Съба Вазова 
да съхрани за поколенията автентичния си образ на „говорещ човек“. Затова 
нейният дискурс е непринуден, с висока степен на разговорност, подчертано 
диалогичен. Очевидно е, че тя е държала потомците не само да възприемат 
смислово написаното от нея, но и да „чуват“ словото ѝ – с неговото оригинално 
звучене, със специфичния ритъм на фразата, с характерните обрати на речта, с 
благозвучието и грапавините на изказа, с колорита на употребяваните остаре-
ли, диалектни и чужди (главно турски и арабски) думи, форми и изрази. Съба 
Вазова използва по-стар говорим език, защото за нея това е единственият въз-
можен език, чрез който тя може да изрече адекватно истината за самата себе 
си, за своя живот и за описваното от нея време. В речевия автопортрет на баба 
Съба е отразено нейното разбиране за речта като значима черта на личността 
в индивидуален, социален и исторически аспект. Именно като такава речта се 
отличава със способността си да въплъщава идентичност.

Начинът, по който Съба Вазова изгражда своя текст като комуникативно, 
структурно и семантично единство, говори за нейната мъдрост на личност, от-
крита към бъдещето. Съдържателната композиция на текстовото цяло се опре-
деля от 6 основни тематични полета, които са формирани последователно като 
номинативно-синтактични цялости с определена семантика, а именно: „Чете-
не“,  „Годеж и сватба“, „Семейство“, „Образование“, „Борба за свобода“, „Бягство 
от сеч и огън“. В когнитивно-концептуалното пространство на тези тематични 
полета се актуализират личностни смисли, които формират концептите „Лю-
бознателност“, „Просветеност“, „Възпитание“, „Образование“, „Морал“, „Вяра“, 
„Свобода“, „Съвест“ и „Творчество“.  По същество това са за баба Съба ценности, 
чрез които тя осъзнава и преживява индивидуалността си, себеосъществявайки 
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се като личност. От тази гледна точка Спомените са своеобразен неин завет към 
потомците, свързан с тяхното личностно изграждане и развитие.

Ясен сигнал за преднамереното композиционно-съдържателно постро-
яване на текста дава сложното смесено изречение в началото на втория абзац. 
То последователно ни съобщава за сгодяването на Съба Вазова и за нейното 
желание да се научи да чете. На преден план обаче се извежда темата за чете-
нето, която се разгръща в този и в следващия абзац. Тематичното поле включва 
глаголи, наречия и съществителни, с които са обозначени желанието да се чете 
и самият процес на четене, степента и интензивността на тяхното проявление. 
Назовани са и обектите на прочит. Срв.: желая да се науча да чета; ...като 
много желаях, лесно се научих да чета и скоро захванах да прочитам всяка 
книга българска; Ази нямах наситка на прочитание; Четях по цял ден; Проче-
тох Александрията няколко пъти, Плутарх, „Благонравие“, Телемах, Робин-
сон, песнопойки (Робинсон идеше подлистник в една газета) и други много 
прочити. От после, като прочитах вестници, които приемаше големия ми 
брат М(инчо), учах новини. Силният акцент върху просветеността на човека 
още в самото начало на Спомените е напълно в духа на Възраждането. Голяма-
та любов на Съба Вазова към книгата и нейната жажда за знание я характери-
зират като напредничава личност, която осъзнава дълбоко огромната роля на 
просветеността в живота на българина. Затова нейното комуникативно-речево 
поведение е открито към другите и тя охотно споделя с тях наученото от кни-
гите и вестниците: ...та често праздник идеха роднините ни подир обед да 
им почета нещо от Александрията, Телемаха или Синтипа Философа, Райна 
княгиня или Геновева или Бертолдул, или пък от вестника да им кажа нещо 
новини. И ази с голяма памет и ревност захванах да разказвам, щото съм 
прочела1.

Езиково-понятийното разчленяване на текста обособява някои свръхфра-
зови единства, в които са въплътени смисли, формиращи когнитивни струк-
тури, чиито компоненти отразяват ценностната ориентация на баба Съба. 
Например: После ние живяхме съгласно, с почитание и уважение един на 
други. Но разбира се, че тогава младите претърпяваха повечко и срамът 
беше на първо място тогава. Като имаше срам и страх от Бога, имаше и 
благочестив живот. Тъй и сега, на днешно време, гдето има страх и срам 
от малкия, там има и добър живот. Равенство ли е в една къща, бягай 
от нея като от огън! Актуализацията на когнитивната структура „благочес-
тив живот“ в този микротекст характеризира Съба Вазова като личност, коя-
то е приела системата от ценности на българския патриархален космос като 
поведенчески норми. Те правят нейната нравствена позиция за това какво е 
благочестиво, достойно човешко съществуване ясна и категорична и задават 
хоризонта на личностния ѝ праксис. Интересно е финалното възклицателно, 
сентенциално изречение. То има характер на паремия, която отразява склон-
ността на баба Съба към лингвокреативна дейност и е израз на етнокултурно 
обусловената ѝ житейска мъдрост. 

1 Предаваме цитатите от текста на Съба Вазова с осъвременена графика, като запаз-
ваме правописа и пунктуацията, установени от проф. Иван Шишманов при публикуването 
на Спомените.

26 За словото – нови търсения и подходи
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В следващото свръхфразово единство, чиято микротема е „Деца и родите-
ли“, значенията на номинативните единици представят когнитивните структури 
„Възпитание“ и „Образование“. Тук се вижда как Съба Вазова превръща своята 
жизнена позиция в конкретни постъпки и дела. Срв.: Разклонихме се, както ни 
благослови чичо ми, добихме 8 сина и 2 дъщери, грижихме се да ги възпитаме, 
колкото ни позволяваха силите. Баща им не бе учен човек, но много уважава-
ше учените, та всякога имаше грижа да се поддържат добрите учители. И 
тъй Сопот бе напреднал повече от Карлово и Калофер в науката. Първия си 
син, Иванчо, проводихме в Пловдив да се учи. Третия, Киро, 12 годишен прово-
дихме в Цариград в Царското училище, та свърши доктор, а втория, Никола, 
остана с баща си, да търгуват. Четвъртият, Георги – в Габровското учили-
ще, а другите се учиха в Сопот.

Фразата на баба Съба е твърде специфична – тя е много стегната, пред-
метна и динамична, със засилена употреба на глаголи. Срв.: Като излязохме 
из р. Сопотница, то по Садината нямаше праздно място. Цялото село на 
кърът, хора играят, кеманета свирят, коне припкат. Не можеха колата да 
заминат, за това забитинът и няколко заптиета вървяха преди колата и 
правеха път; И той вървял с тях до Калофер и останал да спи в Калофер у Ха-
джи Неделчови, защото бяхме сватове. Те го приели, нагостили го, послали, 
та спал като познат; Някои казаха да отидем у Шамови, защото тяхната 
вратня е здрава, да се затворим и вода има. Отидохме, качихме се горе. Там 
видяхме жена заклана в стаята. Излязохме, отидохме у Цончови, защото и 
там вратнята е здрава, има и вода да си мокрим устните. От цитираните 
дотук откъси се вижда, че Съба Вазова има изключителна зрителна памет и е 
силно впечатлителна.  Зрителните ѝ възприятия са водещи, поради което ос-
новният обект на изображение в Спомените – човекът, е много динамичен. 
Затова в мемоарния текст доминира глаголната номинация за обозначаване 
на действия, движения, положения, състояния, самоизява. Сравни: От учили-
щето се гледаше, че караулът гонеше някого къде друма, после се научихме, 
че турчин с плячка от Карлово. Хванали го и го закарали в конака, заклали 
го и го натъпкали в нуждника; Най-после видях, че иде един човек, задянат 
с човал на гърба, върви тиришката на горе. Ази го помолих да дойде, да ни 
помогне да вдигнем коня. Той се смили, хвърли човала на земята и дойде та 
вдигна коня и тръгна бързо; А те с ярост изкочиха, припнаха горе, извадиха 
Ивана на стълбата, пушнаха и го убиха в гърдите и изкочиха на пътя; Като 
се поболи, намерих един дрипав човал, изпрах го, скърпих го, натъпках го с 
папурювина и послах ѝ. 

В речевото поведение на Съба Вазова е ярко изразен стремежът да се скъ-
си изказът, в резултат на което той губи понякога своята яснота, без обаче да 
отслабва неговата въздействаща сила. Баба Съба използва кратки и елиптич-
ни изречения, често съкращава предлози, активно използва метонимията, по-
средством която се постигат лаконизъм и максимална смислова натовареност 
на изказването. Например: Цялото село на кърът, хора играят, кеманета 
свирят, коне припкат; Войска върви като извор: кон до кон, човек до човека; 
Клисура плаши турците, два дена, после, като узнаха каква сила имат и че 
няма московци, Тосун бей събра 3 хиляди башибозук; Съмна се, Михаила пак 
няма; Мустафата накара, та подпряха вратнята; Стопанът ми е болен, 
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майка стара, децата малки и ази трудна; Затова Сопот, Карлово и Калофер 
чакаха само огън и сеч; Децата запищяха; Чакаме. 

Подчертаната енергичност и стремителността на изказа отразяват необик-
новената енергичност на Съба Вазова – една от най-характерните ѝ личностни 
черти. 

Отличителна особеност на разглеждания текст е високочестотната упо-
треба на темпорални изречения, в които се използва дума, назоваваща час, 
ден, година, месец. Към тази дума често стои количествен определител (Савова 
2007: 244–251). Например: Настана вече 1876 година; А русите дойдоха на 
1877 лето...; Цели три години страхове, че ще ни сечат турците; Той [Иван 
Вазов – бел. моя, Р. Р.] се роди на юни 27 1850 г.; А в 11 часа по турски баща 
им прати Никола да отиде в Карлово...; През нощта до нейде беше тихо, но 
от 2 часа по европейски...; Тогава часът беше 10 по турски сутринта...; ...но 
аскерят му се върна и почнаха да колят цялата нощ на 17-и юли; В средата 
на 27 юли Шерифът...; След 15 дена за пръв път ядохме...; Тя лежа 22 дена: 11 
дена беше паметна, единайсет не се разбираше нищо; В сряда гледахме, как 
всичките турски села се вдигаха с всичко и добитъка си. Това беше в сряда и 
четвъртък; На десети септември по пладне почина. Начинът на темпорал-
на номинация разкрива способността на баба Съба да бъде във времето и да 
го преживява в неговата актуалност. Този начин показва още, че тя има силна 
памет и притежава здрав усет за порядък в света, както и стремеж към точност 
при отразяване и обозначаване на фактите и събитията.

Семантичният признак „количество“ се актуализира и при назоваването 
на лица, животни, вещи. Например: После като пустна черква, захванаха вен-
чилото ни: егуменът в одежби и четирима калугери, облечени в най-нови 
одежби, и нашите четири попа, та девет души ни венчаха, най-славно вен-
чило; Изклани карловци бяха 800 души; Бяхме около 20 жени; Бяха се събрали 
до 600 души, жени, деца; Ето 15 други заптиета дойдоха; В петък сутринта 
докараха 3 коня...; опържиха каша три-четири сахана... Този тип назоваване 
заедно с темпоралната номинация характеризира Съба Вазова като много на-
блюдателна личност с конкретно, прагматично-делово мислене, със стремеж 
към систематизиране на фактите, като личност, която държи на историческата 
истина. Обективният поглед на баба Съба към света и високият ѝ морал на раз-
казвач за една отминала епоха се доказват убедително от текстови фрагменти, 
в които се разказва за стъписваща жестокост и неоправдани злодеяния не само 
на поробителя, но и на поробения. Срв.: Като дошли сопотненците с русите 
до Митиризово, исклали доста кадъни и дечица. Като си отидоха в Сопот, 
сина ми каза на баща си всичко, какво са правили сопотненците. Той се много 
ядоса, защо да колят невинни хора. Догдето това се приказваше в дюкяна, 
ето ти, че Цочо Матеев караше една сюрия добитък, които били обрани от 
Митиризово. И тъй по-благоразумните хора казваха: „Ето повод на турци-
те, какво трябва да правят“; Нямаше вече надежда и на мютевлият, защо-
то, когато да дойдат русите, той изпратил харема си за Пловдив, а той 
отишъл сам да посрещне русите. Но някои луди карловци взимат няколко 
казака и отиват да гонят мютювлийките. Като стигнали колата, те об-
рали всичко от мютювлийките: жълтици и елмази, каквото са имали у тях 
си. Затова Сопот, Карлово и Калофер чакаха само огън и сеч.
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Безпристрастното отразяване на истината за страшното, апокалиптично 
време говори за будна съвест, която е нравственият стожер на отговорността 
на Съба Вазова пред потомците и историята. Отделни синтактично-смислови 
цялости на текста актуализират разбирането на баба Съба за живота като отго-
ворност, за собствения ѝ живот като самоотговорност. Срв.: Като съмна, видях 
турчин, че прекарваше момиче на кон и го караше на селата. Ази като ви-
дях, помислих, че и моите така разкарват робини. Пожелах да се убия, да не 
гледам света, но като погледнах малките, които гледат на мене, и стара 
майка нещастна, смислих, че трябва да живея за тях; Ох, стискам децата за 
ръчиците и думам: „Давно първо мене заколят“ .

Дълбоко в основанията на тази отговорност на Съба Вазова стои нейна-
та религиозност. Тя е ревностна християнка, която изповядва православната 
вяра. В битието си баба Съба следва една от основните аксиоми на християн-
ския морал: Като имаше срам и страх от Бога, имаше и благочестив живот. 
Нейното речево поведение показва, че в щастливи и в трудни моменти от своя 
живот тя се уповава на Бога, очаква и приема с благодарност неговата милост и 
благодат, защото Той съществува, защото за нея Той е Любов и Истина. Срв.: „Не 
може да бъдат Н. и М. заклани. Те изнесоха баща си и баба си на ръце. Знам, 
че има Господ!“; Като каза Иваница Хаджи Лилова, че ни викат от Карлово 
– ох, този глас бе глас господен за нази; Имах чича – калугер, той дойде да 
ни поздрави и подаде по един клон люляка, и каза: „Бог да ви благослови, да 
братясате като тая люляка“. Господ чу благословията му и след една годи-
на се роди първият ми син, Иван; Но Бог, който е милостив всякога, помогна 
ни, да чуем отдалеч тропота на коня. И след малко Никола пристигна, но 
Михаил го няма. 

Интересна е емотивността на мемоарния текст. Докато в първите пет те-
матични полета се наблюдава по-умерена употреба на емотиви, то в шестото 
– „Бягство от сеч и огън“, степента на емотивност на текста нараства при до-
миниране на отрицателните емоции. Емоционалният свят на Съба Вазова като 
дъщеря, сестра, жена, съпруга, снаха и майка е много богат. Тя изпитва радост, 
щастие, гордост, удовлетворение, любов, възхищение, състрадание, облек-
чение, жалост, благодарност, уважение, тревога, срам, страх, ужас, стра-
дание, мъка, скръб, вина. 

Баба Съба използва различни начини за номинация, експресия и описа-
ние на емоциите. Тя употребява емотиви, афективи, конотативи. Със засилена 
изразителност се отличава употребата на метафори, сравнения, повторения, 
епитети, фразеологизми. Наблюдава се още представяне на мисли – емоции и 
обозначаване на емоционални кинеми и прозодеми. Например: Цели три го-
дини страхове, че ще ни сечат турците. Все на страх и на щрек седяхме ден 
и нощ; Страхове бяха големи в 1877 година. Захвана ужас голяма по градове 
и села; Стана вече 3 часът по турски, Никола го още няма. Тази ужас няма 
да я забравя; Сега вече настанаха нови страхотии, останахме съвсем без 
защита; Прекарахме в ужас и тази нощ на Бойкова нива; Моят Владимир в 
8-ма година – ази се боях, да го не заколят; Ние като се надеяхме целия ден 
и като си не дойде, грижата от час на час все повече се  увеличаваше; Стоях 
високо и от радост и скръб плачех; Ох, Боже, Боже, и Никола отиде, и него 
убиха; Михаила няма и Никола отиде; Ох, тежки минути!; Ох, ако ни видят, 
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ще ни застрелят, защото не бяхме далеч от тоя шумалак; Ох, пращат ни 
на заточение; О, Боже мой, наближава клането!; О, колко страшно беше!; 
Ами сега, Боже!; Колко бе ужасно тогава!; Ех, оживяхме и този път; Какви 
страхове, какви скривалища копахме по цели нощи и вярвахме, че ще можем 
да се укрием! Как сме се лъгали клети!; Боже! Ужас!; Ужасна гледка!; О Боже, 
сега накъде?; Ох, ние ще загинем, помисилих си аз; Мисля си, изгубени сме; 
Смислете, какъв огън е бил в гърдите ми и какво туптение на сърдцата; 
Мъжът си оставям! Ази къде отивам? Сопот гори, небето се черви на вся-
къде! Не се къса глава, бих я откъснала като на лястовица; Ази както лежах, 
отскубнах си косата и казах: „Не може да бъдат Н. и М. заклани. Те изнесоха 
баща си и баба си на ръце. Знам, че има Господ!“; Ази повдигнах клета мама, 
премаляла, не може да върви, треперя на листо; Сега вече за Никола се раз-
пуснахме, но и Михаиловото не е малко: цяла нощ охкане, викане, плачене; 
Сега ми се поотслаби сърцето, като разбрах, че Киро е пристигнал благопо-
лучно; Плакахме отчаяно със свекърва ми без утешение; Сега останах и без 
майка! Плаках много. 

От посочените примери се вижда, че емоционалните преживявания на 
Съба Вазова се отличават с интензивност и дълбочина, а някои емоционални 
контексти актуализират и още един техен характерен признак – трайност. Срв.: 
Боже мой и сега ми дотисна на сърдцето, като си пропомних, какви минути 
бяха: изпращам сина си, огън и пред него и зад него!; Не можа и сега да не 
пороня горчиви сълзи, макар съм свободна веке; Мисля, че и сега тронът, в 
когото стоях, е още влажен от моите горчиви сълзи.

Лингвосемиотичната организация на емотивния текст дава възможност 
баба Съба да бъде идентифицирана като чувствителна жена, в чиято психика 
емоционалното и рационалното се уравновесяват. Дори и в най-критичните мо-
менти тя не губи самообладание, бързо взема важни решения и действа. Един 
пример: Мислим, ето часът веки приближава, връщат се турците отгоре и 
сега ще ни изколят. Аз имах у мене една връв рубета, зарових ги под големия 
камък, до когото случайно бях легнала, та като ни изколят, да ми не вземат 
жълтиците. Отношението на Съба Вазова към парите изразява особеност на 
етнокултурната менталност на българина, отразена в немалко пословици и по-
говорки, например: Без пари челяк и Богу не е драг; С пари при Бога, без пари 
в гроба; Без пари ни в рай, ни в пъкъл те прибират; С пари – в рая, без пари 
– накрая; Парица – силна царица; Имаш ли парички, обичат те всички; Бели 
пари за черни дни, и др. Баба Съба цени парите и богатството. Неслучайно тя 
оценява задомяването на дъщеря си Ана по следния начин: Анка като свърши 
втори клас, я оженихме (тя бе сторила тамам 13 години) за богатски син, 
Хаджи Никола. Там бе добро. Това дава основание да мислим, че Съба Вазова 
възприема насилственото отнемане на парите ѝ от поробителя като варварско 
накърняване на нейното достойнство, поради което тя лишава насилника от 
възможността да вземе рубетата дори след като той отнеме живота ѝ. Баба 
Съба е готова да се унижи с лицемерно раболепие само и само за да запази 
смисловата цялост на личността си: Децата запищяха: „Олеле, заклаха баба!“ 
Борис вади жълтиците от джеба си и вика: „Мамо, ази ще дам парите, но 
агата да не коли баба“. Ази му стискам ръчичката и му думам: „Недей, мама, 
дядо ага е харен, той няма да заколи баба ти.“ А той бръкна в джеба ѝ, из-
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вади парите, гдето за последен път бе приела от сина си при раздялата, 
откъсна ѝ златната, с една „копанка“, стара костадинка, жълтица, взе ѝ 
бастуна и чекийката, а другият държи мене за косата и вика: „Хаа, пара, 
комита дженабет! Дай пари, че ще те заколя!“ Децата, премалели, плачат 
за баба си, за мене. Аз им се моля: „Прости ни, аго, прости ни“, и му целунах 
ръката кървава. А че у Съба Вазова чувството за достойнство е силно развито, 
се вижда и от начина, по който тя урежда някои от междуличностните си от-
ношения: Бае Мачо ми купи юрган, дюшек. То беше близу до Димитровден. 
Като бях още в манастира, ушиха ми кюркче и ми го проводиха. Но г. Кирко 
ми проводи 14 английски лири до бае Мача. Ази наплатих му, що беше похар-
чил за нази този добър човек и приятел на покойния Минча. 

Ще обърнем внимание и на още нещо. Употребата на глагола заравям в 
конструкция с обект и локатив (зарових ги под големия камък) разкрива в пси-
хоаналитичен план огромната надежда, която е затаила в себе си всеотдайната 
майка за оцеляването и бъдещето на децата си. 

Цялото поведение на баба Съба, включително и речевото, показва, че ней-
ното Аз като ядро на личността ѝ е изключително силно и поражда невероятна 
личностна енергия2. Съба Вазова е с несломим дух, твърда воля и жажда за 
живот. Ето как успокоява тя отчаяния си съпруг: Мъжът ми гледа дима на Со-
пот и ми говори: „Отидохме, веки запалиха Сопот“. Ази го раздумвам: „Не 
грижи се! Само да се спаси животът ни, ние ще имаме подкрепа от Олте-
ница. Само да останем живи“. Тя може да се самооценява критично и дори 
да се самоиронизира, попаднала в изключително трудна ситуация. Срв.: Ази, 
като неопитна и глупава жена, говорех на мъжа си, че тая вечер, като из-
грее месецът, да вървим, та да се отминува път; Намислихме за по-добре 
М[ихаил] да води коня, ази да вървя напред, да му показвам пътя, а бащата 
трябваше да се стиска за гривата на този добър и хубав кон. Но, какъвто 
ти командирът, такъв и водачът. Всичко това ѝ помага стоически да понася 
сполетялото я страдание въпреки бременността си, тревогите и грижите за де-
цата, възрастната свекърва и болния съпруг, който тя трагично губи по време на 
бягството през Балкана. 

Някои от емоционалните преживявания на баба Съба имат по-особен ха-
рактер. Те разкриват поетична душа на личност с явна художествена дарба. 
Срв.: Като ги видях с майките си, не можах да се утеша, като си мислех, 
тези майки избавили поне момичетата си, а ази не можах да ги опазя, ни 
момичетата, ни пък момчетата. Мисля, че и сега тронът, в когото стоях, 
е още влажен от моите горчиви сълзи. Но както децата, така и слугините 
млади, безгрижни спят цяла нощ. Аз сън нямам, плача, мисля, че като мене 
няма друга толкова нещастна. Една нощ ме обърна на полуда. Гълъбите гу-
кат над стаята ми. Чувам, как ги прибира майка им. Ази мисля: не съм ни 
като гълъбица. Седнала на прага, гледах месеца и захванах да говоря като 
несвястна: „Месечко, кажи ми, има ли и други очи, да гледат и да те питат: 
„Видя ли майка, изгубила децата си: Като гореше огън на сърцето ми, ази 
запях...“ (следва текстът на песента на Съба Вазова – бел. Р. Р.). Цитираният от-

2 По-подробно за Аза като ядро на личността вж. Б. Минчев (Минчев 1998: 148–149).
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къс е ценен факт за психопоетиката, защото дава представа за пораждането 
на художествения текст. Тук виждаме как се променя психическото състояние 
на личността в началото на творческия процес, виждаме как в лоното на май-
чиното страдание, на драматично преживяваното чувство за вина се заражда 
словото като образ, ритъм, звук, интонационен контур, мисъл, емоция, за да се 
разгърне във вълнуваща поетическа изповед. 

Езиково-стилистичното и художествено майсторство на Съба Вазова се 
нуждае от специално проучване. Тук ще се ограничим да посочим с оглед на 
интересуващия ни проблем само някои черти на баба Съба като личност с ли-
тературен талант.

Една от тези нейни черти отразява способност за активно оценъчно-есте-
тическо отношение към действителността, което е задължително условие за 
литературнотворческа дейност. Срв.: Не може описа човек оная априлска зеле-
нина, прошарена с жълта агличина; В училището беше събран половината 
Сопот. Ази всичкият ден все плаках на прозорците и не можех да се утеша, 
как ще оставим Сопот, такава хубава картина; Как нямаше някой фото-
граф да снемеше тази печална картина в онова песъкливо и красиво място.

Освен изострена чувствителност Съба Вазова притежава и образна мисъл, 
подсилена с невероятен усет за естетиката и стилистиката на словото, за него-
вата изобразителна и изразителна мощ. Това ѝ дава възможност да пречупва 
конкретните наблюдения през своя вътрешен живот и да създава ярка и емо-
ционално обагрена словесна представа за фрагментите от действителността, 
да постига изостреност и дълбочина на психологическото изображение. Напри-
мер: Ох, зачуха се женски писъци: жени влачат и обират, мъжете колят, 
децата пищят в шумалаците. Ох, ако ни видят, ще ни застрелят, защото 
не бяхме далеч от тоя шумалак. От Балкана идат 9 говеда, крави и воло-
ве, реват отчаяно като човеци. От реването им ехти долината. О, Боже 
мой, наближава клането! Сега като дойдат турците да ги откарат, ще 
ни видят и изколят; Слънцето пече, прежуря. Нямаме водица. Изгоряха ни 
устата и гърдите, защото няма и плюнка. А децата плакаха за водица, па 
заспаха на слънцето. Нямаше с що да ги покрия: вземах си кърпата от гла-
вата и завих очите им. 

Изумителна е пластичността на словото, когато чрез него баба Съба съз-
дава силно въздействащи скулптурни фигури в текста. Срв.: Ази като стоях 
на двора, само ръцете си кършех и към небето ги вдигах и все там гледах и 
виках...; Баба им седнала на столчето на пътя и се сгърнала, като си навела 
главата до коленете, а баща им седи на стола като пренесен, без да прого-
вори; Всяка от страх изтръпнала. Децата запищяха. Какво сега? Насядахме 
всички на пясъка, наведохме глави до колени и чакаме да ни колят; Той каза на 
жена си: „Направи ми едно цигаро!“ Като чуха, че проговори Иван, върнаха се, 
че като засякоха с ония ножове, паднаха му рамената. Той седи седишката. 
Догде се чуваше „ах“, сякоха. Като падна, излязоха си. Жена му взема човалче, 
та го покри. В цитираните откъси динамиката на словото застива изведнъж в 
емоционална пластичност и се ражда покъртителният скулптурен образ, раз-
търсващ читателя със своя драматизъм и трагика.

Накрая ще посочим вроденото умение на Съба Вазова да разказва просто 
и увлекателно. Тя притежава таланта на народен разказвач. 
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В своя Предговор към „Спомени на Вазовата майка“ проф. Иван Шишма-
нов пише: „Още от първите страници скромната баба Съба, която позна-
вах от 30 години насам като прекрасна майка, образцова къщовница, жена 
мъдра, набожна, любознателна и необикновено енергична, с патриархални 
нрави, ми се откри внезапно в своите Спомени от една съвсем нова стра-
на: като оригинална писателка, достойна родителка на своя син, който я 
обожаваше, както може да се види и от многобройните стихотворения, 
посветени ней в разните му сбирки. И неволно си спомних честите случаи, 
гдето велики мъже – поети, художници, мислители – са дължали своя та-
лант предимно на своите майки“ (Шишманов 1920: 30).

Настоящото изследване потвърди, допълни и задълбочи направената от 
проф. Шишманов личностна характеристика на Съба Вазова, родила патриарха 
на българската литература – Иван Вазов.

 Ти ме роди, но ти ми даде
 и светлото, що в теб блестеше,
 ти и човека в мен създаде –
 ти два пъти ми майка беше!
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Ваня Мичева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН  

КОНЦЕПТИТЕ СВЕТЛИНА И ТЪМНИНА
В ЕЗИКА НА НОВОБЪЛГАРСКИТЕ ДАМАСКИНИ

С удоволствие мога да кажа, че това изследване конкретизира теоретичните 
изводи на проф. Е. Пернишка в третия дял „Лексикална семантика. Структурно-
семантични особености на българската лексика“ на „Българска лексикология“. 
Основополагащо в него е следното разбиране: „при възприемане на действи-
телността чрез сетивата се извършва категоризация на човешкия опит, при което 
получената от човека информация се подрежда и систематизира под формата на 
мисловни същности, резултат от познанието – концепти (понятия). Тази катего-
ризация, систематизация се нарича концептуализация. Концептите се означават 
със знакове – лингвистични единици, предимно думи (както и сложни назва-
ния и словосъчетания)“ (Българска лексикология 2013: 405). На пръв поглед това 
определение отъждествява концептите и понятията, но по-нататъшният анализ 
обогатява съдържанието на концепта, като го разграничава от понятието и го 
свързва с човека като творец на езика: „концептуализирането и означаването 
на действителността става само чрез участието на човека, който наблюдава тази 
действителност, чрез неговото лично възприемане, отношение, преценка (ин-
терпретация), а като форма на познанието съдържанието на концепта е по-бо-
гато и неопределено от това на понятието“ (Българска лексикология 2013: 407). 
Съвременната когнитивна лингвистика си поставя за цел да представи в подре-
ден вид и комплексно да опише този участък от системата на езика, който верба-
лизира даден концепт. Следователно това проучване може да се смята за опит 
да се развие българската историческа когнитивна лингвистика.  

Новобългарските дамаскини са уникален феномен в историята на българ-
ската литература, защото са написани на говорим български език. За първи път 
след Кирило-Методиевата епоха през ІХ–ХІ в. се възстановява връзката гово-
рим език – книжовен език. Сериозните и задълбочени текстологични, езикови 
и литературноисторически наблюдения и изводи ми позволяват да гледам на 
новобългарските дамаскини като на отделно значимо явление в историята на 
българската култура (Драгова 1985; Мирчева 2001; Дьомина 1968, 1971, 1985; 
Младенова, Велчева 2013). Активната и целенасочена творческа дейност на 
техните създатели ги прави текстове, по които може да се съди за езиковата 
картина на света от тази епоха. Материалът е ексцерпиран от Тихонравовия да-
маскин (Дьомина 1985), Троянския дамаскин (Иванова 1967) и Ловешкия да-
маскин (Младенова, Велчева 2013) (цитирането е по текста на Тихонравовия 
дамаскин, като не се привеждат надредните знаци без семантична стойност).  
Поради естеството на проучваните паметници се съчетават диахронният метод, 
методът на лингвистичната семантика и методът на контекстуалния анализ.

Руските учени В. Иванов и В. Топоров изследват проявите на опозицията 
светъл – тъмен в австралийската, полинезийската, индийската, китайската 
и индонезийската традиция, а също така и в африканската (Иванов, Топоров 
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1965: 193–201). В монотеистичните религии се унаследяват и преобразуват ар-
хаичните митове. В християнството се съхранява връзката на светлото, бяло-
то със сакралното. Според М. Алмалех белият цвят се свързва с божественото 
в монотеизма (Алмалех 2006). В българската култура християнската парадигма 
за първи път намира словесен израз в старобългарските класически произве-
дения. Анализът на концептите светъл и тъмен и на техните семантични ек-
виваленти в старобългарските класически произведения показва, че основните 
реализации на светъл се отнасят до сакрално, живот, праведност и добро, а на 
тъмен – до антисакрално, смърт, грях, зло, езичество, невежество.

Концептът светлина заема централно място в картината на света в езика 
на новобългарските дамаскини. Съобразно християнската концепция за све-
та Бог осмисля съществуването на цялото битие – природно и човешко. Той 
е свръхценност и затова се отъждествява със светлината/слънцето, които от 
древността се осъзнават като най-важен източник на живот (утилитарно равни-
ще) и най-важно божество (духовно-религиозно равнище). В текстовете на но-
вобългарските дамаскини чрез наличието или отсъствието на светлината (Бог) 
може да се представи човешката история. Нейният по-ранен етап – езичеството 
– се характеризира с тъма, студ, зло, грях, дявол и бесове. Нейният следващ 
етап – християнството – са светлина, топлина, добро, праведност, Иисус Хрис-
тос. В Словото за Рождество Христово на Дамаскин Студит раждането на Сина 
Божи е границата между тези два етапа. Неговото случване през зимата и през 
нощта като време на студ и мрак не е случаен факт, а е мотивирано именно от 
връзката между концептите тъмнина и мраз, от една страна, и греховност, 
безбожие, от друга. 

гЃь ¸Ѓшь µЃс хЃс роди се мсЃца декемвр·а... въ зим¸о врэме. защо щэше хЃс да затулҐ 
зльта зима грэхов¸а˙ и да просвэти пролэть със бгЃоразум·е, и да погуби лютото 
врэме д·аволу лъсте¸ето... поисти¸у зла зима бэше. и друго ¸е бэше позло § това 
дето бэху измрьз¸ьле ]лЃците § бэсов°скьта ¸апасть, дето свэть или видэло или 
слЃ¸це ¸е видэху исти¸¸аго бЃа, и свэта. и дето ¸е можаху ]лЃци тогази ¸икакь да 
видеть свэть бгЃоразум¸Ґи 33.240б–241.

На езиково равнище реализациите на концептите са разнообразни, но с 
повтарящи се доминантни лексеми, които най-пълно отразяват концептуално-
то съдържание. Времето на езичеството първоначално е определено само като 
зим¸о врэме, тоест неутрално, но веднага след това започват конкретизациите: 
зльта зима грэхов¸а˙, зла зима, лютото врэме д·аволу лъсте¸ето. Семантичният 
анализ показва, че най-важната релация е тази между езичество и зло, като 
злото се съотнася с греховете и прелъстяването на дявола. Отрицателният мо-
дус е необходим, за да изпъкне по-силно положителният. На зимата се про-
тивопоставя пролетта, на студа и измръзването – светлината. Концептът 
светлина в този контекст, който е сакрален, защото се отнася до раждането 
на Иисус, се вербализира с няколко съществителни: свэть (три пъти, като един 
път в съчетание), слъ¸ьце, видэло, с глагола просвэтÿ и съчетанието свэть бо-
горазyм¸Ґи със значение ‘светлината на богопознанието, Христовото учение’. 
На бэсовска ¸апасть ‘вяра в бесове, кумири’, от която хората измръзват, про-
тивостои богоразyми¬ ‘богопознание, Христово учение’, което носи на хората 
топлината и светлината на пролетта. Семантична и езикова доминанта е свэтъ 
(с повторение и синоними), която се отъждествява с исти¸¸Ґи богъ.
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Налице е и типичната корелация между студено (зима), тъмно (¸ощь) и грях 
(гръховитъ, грэш¸и ]ловэци). Текстът обосновава раждането на Иисус като за-
дължително от гледна точка на преодоляването на човешката греховност. Важ-
ното в случая е, че е доказана и необходимостта то да стане през нощта. Защото 
нощта е времевият еквивалент на тъмнината.

и защо бҐ ¸ощь, защо щэше да се проми¸е люта и гор°ка тьма грэховита, и да 
пристьпи дЃ¸ь да ¸Ґ спаси. и защо легома щеше да просвэти слЃ¸це праведное. ]то е 
гЃь ¸ашь µЃс хЃс. да просвэти и да осЃти. дшев¸Ґте о]и ¸а грэш¸ите. ]лЃци, защо, като 
бэху помра]е¸и ]лЃците, и wжидаха да видеть свэтлость бЃж·а... и 2зҐците ]то бэху 
помра]е¸и § м¸wго грэхwве. защо ако бҐ бҐла добра тэх¸ата работа та бҐ свэтили 
като слЃ¸це. и не бҐ имь трэбовало да видеть свэть бЃгоразум¸Ґи ами легома имь 
бэше тэх¸ата работа тьм¸а и мра]¸а. потврьдэ § ¸ощь. и трэбоваше имь да видеть 
бЃж·а свэтлость и зарад· това роди се хЃс ¸ощи> въвъ зимно врэме 33.241.

Условно бихме могли да разделим текста в Слово за Рождество Христово 
на две части. В първата част предхристиянският период се назовава „зима“ и 
се свързва преди всичко с езичеството. Във втората част този период се нари-
ча „нощ” и „тъма“ и се съотнася с човешките грехове. Това деление е относи-
телно, защото и в двете части семантичните полета се пресичат – обединяват 
се и се противопоставят, – за да се стигне до извода в последното изречение. 
Концептът тъмнина се осъществява със съществителните ¸ощь, тьма, с прила-
гателните тьме¸ и мра]е¸ и със страдателното причастие на глагола помрача 
помра]е¸. Налице са лексеми и от двата корена – -тьм-, -мрак-, характерни за 
синонимния ред на този концепт. Важното е, че всички употреби са обвързани 
с греховността – тъмнината е греховита, помрачени са грешните човеци, на-
родите са помрачени от много грехове. Очевидни са повторенията не само на 
лексикално, но и на текстово равнище. Сякаш тезата за помрачените човеци се 
удвоява, но всъщност тя се разширява – не хората, а народите (езҐци) са помра-
чени от грехове – и се обогатява, като се добавят нови характеристики – тяхната 
работа не е добра, а тъмна и мрачна; те се нуждаят от божията светлост (този 
елемент се запазва), но и от светлината на богоразумието (този елемент е нов). 
Такава структура на изложението е характерна за дамаскините. Повторението 
не е само стилистичен похват, а преди всичко начин да се постигне по-голяма 
достъпност на текста. Примери за такива разширени обяснения дава и Б. Вел-
чева при проучването на Ловешкия дамаскин (Младенова, Велчева 2013).

Концептът светлина във втората част на л. 241 от Словото за Рождение 
Христово се реализира с още повече репрезентанти. На първо място 2 пъти се 
среща лексемата слъ¸ьце, като в съчетанието слъ¸ьце праведное се отнася до 
Иисус Христос, а във втората употреба се отнася до народите, чиито дела биха 
били добри. На второ място трябва да се отбележи лексемата дь¸ь, която влиза 
в смислова опозиция с ¸ощь и така изгражда основното противопоставяне във 
втората част на текста. Засвидетелствани са три глагола с корен -свэт-: просвэ-
тя, свэтя, освэтя, които разширяват концептуалното съдържание със семата 
‘разпространение, движение, излъчване на светлината’. Двукратно се открива 
съчетанието свэтлость божи˙ (с обратен и прав словоред на синтагмата), което 
е номинация на самия Бог. Още веднъж се появява и съчетанието свэть бого-
разyм¸Ґи. Семантичният анализ доказва, че концептът светлина се съотнася 
със сакралното и с доброто.
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И в други контексти Христос е наречен свэт, например когато влиза в ада 
след разпятието в Слово за погребение Христово: и азь смь избавл¬¸·е ваше, що 
щь да вҐ из°вад>. азе смь свэть дето смь прьвэ¸ь въ мирь дошьль 35.265. Пак за 
Божия син се отнася съчетанието свэтлив ]лЃкь в Словото за Второто пришест-
вие: и кои бэше свэтлив·ать ]лЃкь хЃс дето ще да ¸Ґ суди 18.179б.

Към светлината се приобщават и други прояви на божественото – ан-
гелите, архангелите (11.82, 11.84, 11.103б); всички светци – апостоли, учители 
(15.132, 5.30б, 14.126, 11.84), както и обикновените християни, които са правед-
ници (18.198б): и пак съ агЃглҐ свэтлҐ, и свэть ¸осеть. и свэт>ть. и имать о¸°зи 
свэть § бЃа. а ¸е § себэ си 11.82б; т·е ]то свэтэха кои може ]лЃкь исказа, тэх°¸а 
свэтлость. и т·е ме поеха. и ¸апрас¸о ме въз¸есоха ¸а ¸бЃето 11.103б; и прЃпдб¸Ґ 
стЃл¬, пастҐре и у]ител¬, ]то съ ¸а сҐ]кҐи свэть. просвэтиха като свэтила ¸а то-
изи свэть. дето бэху ¸апое¸Ґ със° вэра исти¸¸аа, § бжЃство ]то ¸е може ¸икои да го 
§¸¬ме § тэх. и ¸а си]кҐ свэть просвэтише като слЃ¸це 15.132; блЃже¸ь еси 2vстат·е 
що си пр·ель сЃтое крщЃе¸·е... и просвэти се дшата твоа и тэлото 5.30б; и разбра за 
стЃго 2в°тим·а как° се пости ¸а въсто]¸а стра¸а § µ2рЃслимь по пустҐ¸˙та, и свэтэше 
като свэтил°¸икь 14.126; срв. 14.126б същия контекст, но вече за св. Сава; и за-
това мЃлю и призовавам прэвеликаго ]и¸о¸а]ел¸ика михаила, и свэтлэишаго гавр·ила. 
да просвэт>ть срЃдцето мое 11.84; тогива щьть да ста¸ать правед¸иците бэлҐ като 
с¸эгь и свэтливҐ като слЃ¸це  18.198б.

Светлината в езиковата картина на новобългарските дамаскини се из-
тъква като най-важен елемент на християнската културна парадигма и с езико-
ви средства. На словообразувателно равнище – засвидетелствани са същест-
вителните свэт, свэте¸ие, свэтило, видэло, свэтил¸ик, свэтлост с книжовните 
суфикси -¸ие, -¸ик, -ост и с -ло; глаголите – свэтя, просвэтя, освэтя; прилага-
телните – свэтлив, свэтло¸осе¸, свэтъл, свэтликав със суфиксите -ив, -ав, -е¸. 
Налице е едно сложно съществително. Важното е, че някои от съществителните 
се отнасят само до хипостазите на божественото. Лексемата свэтлость е със 
седем употреби, като в пет се свързва с Бога, в една – с ангелите, в една – с рая. 
Лексемите свэтило и видэло с по една употреба са със същата реализация. А 
думата свэтил¸ик назовава преди всичко светли, свети хора като Йоан Предте-
ча (11.82), както и християнски просветители и книжовници като Йоан Златоуст 
(12.108б): бЃь. запали своего свэтил°¸ика µwа¸¸а прЃдт]а... сирэ]. Ή]е¸·е прострэ. по 
земл˙, и о]исти си]ки свэть със° у]ен·е 11.82; сьи великҐи µwа¸¸ь ]то е свэтил¸икь 
и Ή]итель и просвэтиль е по си]°кҐи свэть 12.108б.

На лексикално-синтактично равнище – засвидетелствани са немалък брой 
съчетания, които назовават божественото: правед¸о слъ¸це, свэтликав ]ловэк, 
божи˙ свэтлост за Христос, богоразyме¸ свэт за Христовото учение. Освен атри-
бутивни синтагми са представени и предикативни, които принадлежат изцяло 
към синтактичното равнище на езика: просвэтя като слЃ¸це, свэтя като свэти-
л¸ик, просвэти свэт, свэт ¸осет и свэтят, просвэтя като свэтило. Повечето са 
изградени с повторение на корена -свэт- в различни лексикални единици. 
По-горе в анализа се спрях на повторението на макроравнище при строежа на 
големи откъслеци на текста. Тук обект на проучване е повторението на микро-
равнище – в рамките на една синтактична единица. Неговата функция е раз-
лична – то не служи за постигане на по-голяма разбираемост на текста, а за 
по-голямо въздействие върху възприемателите. Категорично и ясно се изтъква 
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значимостта на концепта, чиито репрезентанти са част от повторението. Всъщ-
ност по този начин отново се изпълнява основната социолингвистична задача 
на новобългарските дамаскини – да достигнат до съзнанието на максимален 
брой слушатели и читатели и да ги ангажират ментално и емоционално с по-
ставените в текста проблеми.     

Със сигурност може да се твърди, че е налице и една фразеологична еди-
ница ]едо свэтy и ¸а д¸ите, която е наследена още от старобългарските класи-
чески произведения (евангелски текстове, Синайски евхологий). В Тихонраво-
вия дамаскин тя е засвидетелствана в Словото за покаяние душевно от Йоан 
Златоуст. Фактът, че българските дамаскинари при съставянето на сборниците 
на новобългарски език запазват тази старобългарска фразеологична единица, 
доказва, че тя е позната и разбираема не само на книжовниците: замь да бьдете 
]еда свэту и ¸а д¸ите. и сЃ¸ове ¸а црЃсво ¸бЃс¸ое 31.222б. Формата на съчетанието е 
показателна за изграждането на книжовния български език на народна основа. 
Тъй като по произход то е книжовно, бихме могли да очакваме известна кон-
сервативност. И наистина, запазена е падежната форма свэту, която всъщност 
е единствената падежна форма на съществителното в целия дамаскин. Това е 
конкретно доказателство, че езикът на новобългарските дамаскини е аналити-
чен. Втората част на фразеологичната единица обаче е напълно съвременна – 
налице са двете основни характеристики на новобългарския език: изразяване 
на принадлежност с предлог на и съществително име без падежна флексия и 
членуване със задпоставена членна морфема (и ¸а д¸ите). 

Концептът светлина притежава специално пространство на най-висша 
реализация. Това е раят, наречен „светло място“ (33.247б), „красота райска, и 
хубост, и свэтлост“ (8.55б), Христов град с ярко „свэтение“ (32.227б).

Бих искала специално да се спра на езиковите репрезентанти на светли-
ната в Словото за Рождество Богородично, и по-точно на тази част от него, 
която според проучванията на Е. Мирчева съвпада с Поучението за Рождест-
во Богородично от Климент Охридски (Мирчева 2001: 129–149). Ще представя 
само контекстите, в които се осъществява концептът светлина. Сравнението на 
Климентовото Поучение за Рождество Богородично по изданието в събраните 
съчинения на Климент Охридски (Климент Охридски 1970) със Словото за Рож-
дество Христово в Тихонравовия дамаскин показва малко на брой, но важни 
различия. Началото на дамаскинския текст: и просвэти ¸амь селище хЃво, дето сме 
досега сэдэле вь тьмь грэхов¸а 3.17 отговаря на Климентовото: въс¸˙ намъ... 
селен¸¬ мысльно¬ хЃса слЃнца. Освен лексикалната замяна на въс¸˙ с просвэти 
налице е и една сериозна редакция на израза селен¸¬ мысльно¬ хЃса слЃнца, която 
го превръща в по-кратък и най-вече по-ясен. В първото изречение приложени-
ето към Христос слъ¸це отпада, но след няколко изречения в новобългарския 
текст се появява лексемата слъ¸це без съответствие в оригинала. У Климент 
раждането на Богородица символично е описано по следния начин: ¸ новым 
людьмъ ново¬ въс¸˙ благовэщени¬. А в Тихонравовия дамаскин: и ¸ово слЃ¸це 
¸а ¸овҐ люд·е блЃсве¸·е просвэти. От семантична гледна точка и старият, и новият 
текст утвърждават новостта и светлината на Богородичното рождение. На кон-
цептуално равнище съдържанието се запазва, но на езиково то се изразява по 
различен начин. Някои от промените просто отразяват историческото развитие 
на българския език: в дамаскина синтетичните падежни форми са заменени с 
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аналитични и рематичният словоред с изнасяне на второстепенна част в на-
чалото на изречението е изместен от тематичен с подлог в начална позиция. 
По-важна е появата на лексемата слъ¸це, тя изтъква светлината на Богородица 
заедно с глагола просвэти, но също така помага тази светлина да се осъзнае по-
добре. Защото възсияването на благовещението за възприемателите от ХVІІ в. 
едва ли е било така разбираемо. В новобългарските дамаскини лексемата 
благовэщение има само едно значение ‘християнският празник Благовещение’ 
(Речник 2012: 40), засвидетелствано еднократно. Тоест това е рядка лексема 
с ограничено терминологично религиозно значение. Идеята за благата вест 
като знак за сливане на сакрално и профанно, а също и като благовестие, еван-
гелско Христово учение, е изгубена. Затова е необходимо с други средства да 
се предаде смисълът на Богородичното рождение. Така ново¬ благовэщен¸¬ 
става ¸ово слъ¸це.

Значението на концепта светлина в съграждането на езиковата картина 
на света в новобългарските дамаскини изпъква и при анализа на началото на 
Житието на Йоан Златоуст. То е съчинение, познато на старобългарската лите-
ратура от Х в. В текстологичните сравнения на Е. Дьомина се издирва негово 
съответствие в ръкопис НБКМ 320 от ХVІ–ХVІІ в., а в тези на Е. Мирчева се по-
сочва като по-близък НБКМ 1039. Но и в двата ръкописа липсват въвеждащите 
определения за св. Йоан Златоуст, които изцяло го ситуират в пространството 
на светлината, осмислена и като святост, божественост, и като знание, кни-
жовност: с·¸ Ήбо блаженҐ ¶wанъ рожде¸ с> в ант·wх·¸ НБКМ 320; сь Ήбо крэп°кҐ¸ 
¸ мΉдрҐ ¸ доЃс¸нъ Ήд¸влен¸˙ ·wань ант¸wх¸˙нинь бэаше с¸рьскҐе НБКМ 1039; 
съи великҐ µwа¸¸ь ]то е свэтил°¸икь и Ή]итель и просвэтиль е по си]кҐи свэть 
бэше § а¸т·wх·а градь 12.108б Тих. дам.

Концептът тъмнина в новобългарските дамаскини се свързва с антиса-
кралното и се противопоставя на светлина. Тъмнината е номинация на ези-
чеството в контексти, в които свэт е номинация на Бог Отец (4.22б). Може също 
да назовава Антихрист, когато свэт се отъждествява с Христос (18.179): и ре c¡ 
имь црЃца знаю азь вась. какь сте бҐле §прьвэ¸ь сэме правед¸о, и как° сте бҐле бЃу 
възлюбле¸и. и тогази гледахте свэть. ами сега гледате тьма 4.22б; о¸°зи дЃ¸ь кога 
доиде та ще да доиде като ед¸а тьм¸и¸а. а ¸э свэть. сирэ] а¸°тихр¶ста 18.179.

Друга реализация на концепта тъмнина, която е закономерна за религи-
озната картина на света, е отъждествяването му със слугите на дявола. В Сло-
вото за апостол Филип при възкресението на Теофил се споменават бесовете, 
които водят душата на умрелия в ада. Те притежават няколко физически качест-
ва (миришат лошо и са черни) и едно нравствено – безмилостност. Номинация-
та „тъмни“ ги характеризира двойно – и откъм външен вид, и откъм душевност 
– и много точно изразява същността им: благодарю те сЃте бЃж·и. оти ме § м¸wго 
зло изба [!] въ тоизи ]ас. защо ме сега вла]еха двами¸а бэсоове смрад¸Ґ, и во¸ещи 
и тьм¸Ґ, и немлЃстивҐ ¸асила 37.276.

Според християнската концепция за човека всеки, който прави зло, е греш-
ник, недостоен да се приближи до Бога. Затова злото, греховете и хората, които 
ги вършат, се приобщават към тъмнината. В Словото за цветоносие в перифра-
за на думите на апостол Павел злото е наречено тъма (34.253б). В Словото за 
Второто пришествие съгрешилите са наказани след смъртта си да почернеят и 
да стоят в тъмнина, защото за тъмните си дела заслужават такова възмездие 
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(18.198б): кое при]ест·е тмэ кь свэту. тьма е зло ]то ]и¸Ґ ]лЃкь. а свэть ¬ хЃс 
34.253б; тогива щьть да ста¸ать правед¸иците бэлҐ като с¸эгь и свэтливҐ като 
слЃ¸це. а грэш¸иците щьть да ста¸ать тьм¸Ґ и ]рь¸и като смола и катра¸ь 18.198б.

Една от най-честите реализации на концепта тъмнина е назоваването на 
преизподнята със съчетания, съдържащи репрезентант от ядрото на концепта. 
Засвидетелствани са:  тма ]ерна 18.206б, тъмно мэсто 11.104, 18.191, мра]но 
мэсто 11.104, тьмнҐ адь 35.259, 35.264б, 35.265б2, дупка тьмна 18.206б. Среща 
се и съчетанието тъм¸ица адова с вариант аду тьм¸ицата. 

Безспорно адът е пространствен еквивалент на тъмнината. Но в езика 
на новобългарските дамаскини има и специална лексема, образувана от корен 
-тъм¸- и суфикс -ица, със значение ‘затвор, място за задържане на обвинени 
или осъдени хора’. Тя е и най-честата лексема от този корен – в езика на Тихон-
равовия дамаскин се среща 70 пъти, докато тъма – 12 пъти, тъме¸ – 14 пъти. 
Съотносими са употребите в Троянския и Ловешкия дамаскин. Анализът на 
употребите показва, че тя е място, което ограничава свободата на свети хора. 
Следователно в рамките на християнската култура поставянето в тъмница не е 
нещо справедливо и законно, защото там попадат преди всичко мъченици за 
Христос, светци и апостоли, както и сиромаси, които в най-голяма степен са се 
приближили до Бога. Това осмисляне напълно отговаря на основните семан-
тични признаци на концепта тъмнина. Тъмницата се включва в полето на ан-
тисакралните същности и като ‘ад’, и като ‘затвор за свети и добри християни’. 

Към репрезантите на концепта тъмен принадлежат и лексеми с корен 
-мрак-. В Тихонравовия и Троянския дамаскин е засвидетелствана само лексе-
мата мраче¸. А  пр¸мрак се среща единствено в псалтирния цитат в Словото 
за Възнесение Христово. В три от общо четирите употреби на мраче¸ думата 
се дублира с тъмен и черен. Назованите с мрачен неща се отнасят към ан-
тибожественото. На първо място това е дяволът. В Словото за апостол Матей 
двукратно сатаната е определен като мраче¸. На второ място са номинациите 
на ад, които вече бяха споменати (11.104). И на трето място, мрачни могат да 
бъдат и действията на грешните хора, които също са хипостаза на злото и ан-
тисакралното в християнството: ами легома имь бэше тэх¸ата работа тьм¸а и 
мра]¸а. потврьдэ § ¸ощь 33.241. 

Всички открити досега реализации на концептите светлина и тъмнина 
се отнасят към религиозната картина на света. Именно за нея са характерни 
отъждествяването на светлината със сакралното, осмислено като: християн-
ство; Бог Отец, Бог Син, Св. Дух, божии войни, светци; добро и добродеяние; 
праведници; рай; свещени неща като кръста, празниците, одеянията на ангели-
те. А тъмнината се съотнася с антисакралното, разбирано като: езичество; 
Дявол, дяволските слуги, Антихрист; зло и грехове; грешници; ад; антисакрални 
неща като тъмница. Това са семантичните признаци на религиозната картина 
на света в новобългарските дамаскини. Като ги съпоставим с тези в старобъл-
гарските класически произведения, можем със сигурност да потвърдим тезата, 
че в официалната средновековна българска литература от Х до ХVІІ в. господ-
ства християнската културна парадигма. В същото време се открояват и някои 
различия. В старобългарския език, за разлика от книжовния български език на 
народна основа, е засвидетелствана семата ‘смърт’ за концептите тъмнина и 
нощ. В тьмьна˙ сьмрьть (С 348.12) се разчитат както архетипни представи за 
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смъртта, така и характерни за традиционната българска култура вярвания. В 
новобългарските дамаскини обаче в много по-голяма степен присъства осъ-
ществяването на концепта тъмнина в номинации на подземното царство, ада. 
В старобългарски е налице тьма кромэщна˙, а в дамаскинските текстове: тьм¸о 
мэсто, мра]¸о мэсто, тма ]ер¸а, дyпка тьм¸а, тьме¸ ад, адови тъм¸ици, тъм¸ици 
адy. Седем словосъчетания, които съдържат основните езикови репрезентанти 
на концепта тъмнина за назоваване на ада, не могат да бъдат случайност. Те 
отразяват изключително важното място, което заема царството на мъртвите в 
концептуалната картина на света на българите през ХVІІ в. Тези заключения се 
подкрепят и от изследването на О. Младенова и Б. Велчева, в което се доказ-
ва, че есхатологичната проблематика през ХVІІ в. става централна (Младенова, 
Велчева 2013: 29–32). 

В текста на новобългарските дамаскини могат да бъдат анализирани и съ-
държателните елементи на битовата картина на света, свързана с ежедневието 
на хората и техните взаимоотношения. Концептът светлина се отнася към чо-
вешките чувства на обич и свързаност, когато лексемата свэт е номинация на 
любим човек. В Словото за св. Георги в епизода за чудото с поробения момък 
Георги майката  и бащата го наричат свэт ¸а моите о]и. При това и двете упот-
реби са обръщения към изчезналия син и съществителното свэт е в звателна 
форма. По този начин неслучващият се диалог подкрепя представата за загубе-
ната светлина – чедо в живота на родителите: защо, азь wкааи¸ь ̧ е идох по законь 
¸а воиска. да¸о умра. ами тЃэб проводих свэте ¸а моите о]и... въ какви ли си ]южди 
руцэ попад¸ъль кому ли робувашь свэте ¸а моите о]и 39.314–314б. Към битовата 
картина на света бихме могли да отнесем реализацията на тъмницата не като 
културно мотивиран символ на не-свободата, а като топос за изтърпяване на 
заслужено наказание: и колко се въ тьм¸ицу затвориха ради безако¸¸а работа ]то 
се ]и¸и ¸а п·ан°ство  11.106б.

Семантичният анализ на езиковия материал в новобългарските дамаски-
ни показва, че концептът светлина се осъществява с основни репрезентанти: 
свэт, свэтъл, с приядрена зона: свэтило, свэтил¸ик, свэте¸ие, свэтлив, свэтли-
кав, свэтлост, свэтло¸осе¸, свэтя, просвэтя, просвэтя се, просвэщавам, просвэтю-
вам, просвэтюва¸е, просвэще¸ие, освэтя, слъ¸це, де¸, бэл, и периферия: видэло, 
сияя, сия¸ие, свэтлость божия, свэть богоразyм¸Ґи, правед¸ое слъ¸це, свэтлив 
]ловэк, ]едо свэтy и ¸а д¸ите, пролэт, исток. За концепта тъмнина се уста-
новяват следните реализации – ядро: тъма, тъме¸, тъм¸и¸а; приядрена зона: 
тъм¸ица, мра]е¸, примрак, помра]е¸, нощ, ]ере¸, зима; и периферия: тъм¸о мэсто, 
дyпка тъм¸а, мра]¸о мэсто, тъма ]ер¸а, тъме¸ ад, адови тъм¸ици, тъм¸ици адy, 
зла зима грэхов¸а, помра]е¸и ]ловэци, помра]е¸и езҐци от м¸ого грэхове. 
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ПОД ДЪРВО И КАМЪК – КЪМ ОБРАЗИТЕ
НА ДЪРВОТО И КАМЪКА В БЪЛГАРСКАТА ЛИНГВОКУЛТУРА

В настоящото изследване подхождаме от лингвокултурологична гледна 
точка към някои аспекти във функционирането на дървото и камъка като кон-
цепти в българския език и култура. Като смятаме, че концептът има езикова 
реализация в конкретна дума или поле от думи, се насочваме към материал 
от речници и от регистъра на населените места в България (ЕКАТТЕ), за да раз-
крием част от многообразните начини на проникване на дървото и камъка в 
живота ни на носители на българския език.

Ако погледнем към първите речникови регистрации на думата дърво в ста-
робългарския език, ще установим, че това съществително се е изписвало като 
дрьво, дрьвесе и дрьва със значения: 1. Растящо дърво, 2. Дървен материал и 3. 
Пръчка, тояга, кол (СтбР: 442). Думата камък в старобългарския език се е из-
писвала като камы и камень и е имала основно значение 1. Камък и 2. Каменен 
блок. Скала. Отделно в словосъчетания намираме и допълнителни значения 
‘скъпоценен камък’, ‘воденичен камък’ и др. (СтбР: 714).

В речника на Н. Геров значенията на дърво са четири: 1. Най-голямото, най-
дебелото и най-твърдото от растенията. 2. Дърва, насечени на полена за горене. 
3. Дърво, одялано за работа. 4. Неодялан, неразбран и тъп човек, който не знае 
да продума нищо по човешки (Геров 1895–1908, т. 1: 370). Четири са и значенията 
на камък: 1. Онова твърдо, всекиму познато тяло, което излиза из земята и служи 
най-много за зидане. 2. Като съб. Много камъни. 3. Болест в бъбреците и мехура 
на човека. 4. Сол, която се копае от земята на камъни (Геров 1895–1908, т. 2: 344).

В академичния многотомен Речник на българския език (РБЕ 2012: 595) са 
изведени шест значения за дърво: 1. С мн. дървета и (поет.) дървеса̀. Много-
годишно растение с едро, твърдо и разклонено в горния си край – във вид на 
корона – стъбло. 2. С мн. дървета. Отсечено дърво или клон от дърво. 3. С мн. 
дърва и (остар.) дървета, след числ. дървета. Къс от дърво, обикн. нарязано и 
нацепено за горене. 4. Само ед. Дървото като материя, материал, използван за 
изработване на различни предмети. 5. Прен. Разг. Само ед. Удари с дърво; бой. 
6. Разг. Пренебр. Само ед. Тъп, глупав, недодялан човек; дръвник.

За камък значенията в същия речник са девет (РБЕ 1993: 140–141): 1. Само 
ед. Спец. Твърдата минерална маса, с изключение на рудите, която съставя зем-
ната кора и е разпространена върху земната повърхност като твърди минерал-
ни тела с неопределена форма и различна големина. 2. Всеки отделен къс от 
тази минерална маса. 3. Само ед. Материал от тази твърда минерална маса, 
използван в строителството и за изработка на предмети на бита и изкуство-
то. 4. Стесн. Малко минерално образувание в жлъчния мехур, бъбреците и 
пикочния мехур на човека в резултат от нарушаване обмяната на веществата 
в организма, конкремент. 5. Само мн. Разг. Каменна настилка. 6. Разг. Воде-
ничен (мелничен) камък. 7. Разг. Скъпоценен камък. 8. Разг. Парче от стъкло, 
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пластмаса и др., което имитира скъпоценен камък и обикн. служи за украса на 
накити, предмети и под. 9. Разг. Надгробен камък.

От обзора на значенията на съществителните имена дърво и камък открива-
ме сходство в това, че дървото и камъкът служат за материал, от който хората из-
работват предмети. Различието е, че дървото може да бъде живо, а камъкът – не.

С езиковия материал от регистъра ЕКАТТЕ придаваме и ономасиологич-
на насока на нашето изследване. Правим това, защото в българската лингво-
култура широко се използват думите дърво и камък и други думи, членове на 
техните семантични полета, за да се назоват населени места. Ще уточним, че 
под семантично поле разбираме съвкупност от езикови единици, които са обе-
динени от определен общ семантичен признак, общ компонент на значение-
то (Апресян 1974). В настоящото изследване семантичното поле на дървото е 
представено най-вече от хипо-хиперонимните връзки дърво – видове дървета 
(бор, бук, дъб и др.), а семантичното поле на камъка е представено от думите 
камък, скала, гранит, мрамор и производни. Ще проследим тяхната употреба 
в топонимите, в частност – в ойконимите. Тук е мястото да подчертаем, че при 
подбора на населените места сме се водили от авторова интуиция, вероятно 
по-близка до наивната народна етимология, отколкото до сериозни ономас-
тични изследвания, като например „Енциклопедия на българската ономастич-
на терминология“ (Балкански, Цанков 2010). Основание за подобен подход ни 
дава убеждението, че лингвокултурната значимост на едно име на населено 
място зависи по-скоро от това как това име се възприема и разпознава от неиз-
кушения лингвистично носител на езика, а не от опитния ономаст.

В азбучния указател на онлайн регистъра ЕКАТТЕ откриваме следните на-
селени места в България, чиито имена са свързани с дървото:

с. Акациево (Видинско), с. Борие (Смолянско), с. Бориково (Смолянско), с. 
Борика (София), с. Борики (Габровско), с. Борино (Смолянско), с. Боринци (Сли-
венско), с. Борован (Врачанско), с. Боровина (Смолянско), с. Боровичене (Благо-
евградско), с. Боровица (Видинско), с. Боровица (Кърджалийско), с. Борово (Бла-
гоевградско), с. Борово (Русенско), с. Борово (Пловдивско), с. Боровско (Кърджа-
ли), с. Боровец (Кюстендилско), с. Боровци (Монтанско), с. Бреза (Смолянско), с. 
Брезе (Смолянско), с. Брезе (София), с. Брезен (Кърджалийско), гр. Брезник 
(Пернишко), с. Брезница (Благоевградско), с. Брезов дол (Софийско), с. Брезово 
(Великотърновско), с. Брезово (Пловдивско), с. Брест (Кюстендилско), с. Брест 
(Плевенско), с. Брестак (Варненско), с. Брестака (Софийско), с. Бресте (Плевен-
ско), с. Брестник (Пловдивско), с. Брестница (Ловешко), с. Брестница (Добричко), 
с. Брестова (Старозагорско), с. Брестовене (Разградско), с. Брестовец (Плевен-
ско), с. Брестовица (Пловдивско), Брестовица (Русенско), с. Брестово (Благоев-
градско), с. Брестово (Ловешко), с. Бряст (Хасковско), с. Брястовец (Бургаско), с. 
Брястово (Сливенско), с. Брястово (Добричко), с. Брястово (Хасковско), с. Бук 
(Кърджалийско), с. Букак (Търговищко), с. Буката (Смолянско), с. Букаците (Смо-
лянско), Букова поляна (Смолянско), с. Буковец (Великотърновско), с. Буковец 
(Монтанско), с. Буковец (Софийско), с. Буковец (Врачанско), с. Буковлък (Пле-
венско), с. Буково (Благоевградско), с. Буково (Смолянско), с. Буково (Пловдив-
ско), с. Върба (Видинско), с. Върба (Смолянско), с. Върбак (Шуменско), с. Върбен 
(Кърджалийско), с. Върбен (Пловдивско), с. Върбенци (Кърджалийско), с. Вър-
бешница (Врачанско), с. Върбина (Смолянско), с. Върбино (Силистренско), с. 
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Върбица (Великотърновско), с. Върбица (Врачанско), с. Върбица (Плевенско), с. 
Върбица (Шуменско), с. Върбица (Хасковско), с. Върбница (Софийско), с. Върбо-
вка (Великотърновско), с. Върбово (Видинско), с. Върбово (Смолянско), с. Върбо-
во (Хасковско), с. Върбовчец (Видинско), с. Върбяне (Шуменско), с. Габаре (Вра-
чанско), с. Габарево (Старозагорско), с. Габер (Софийско), с. Габер (Добричко), с. 
Габерово (Бургаско), с. Габерово (Хасковско), с. Габра (Софийско), с. Габрака (Ве-
ликотърновско), с. Габрене (Благоевградско), с. Габров дол (Пернишко), с. Габро-
вица (Пазарджишко), с. Габровница (Монтанско), с. Габровница (Софийско), с. 
Габрово (Благоевградско), гр. Габрово, с. Габрово (Кърджалийско), с. Габровци 
(Великотърновско), с. Габър (Бургаско), с. Габърница (Варненско), с. Голям Вър-
бовник (Кюстендилско), с. Голяма Брестница (Ловешко), с. Голямо Буково (Бурга-
ско), с. Голямо Крушево (Ямболско), с. Горица (Бургаско), с. Горица (Варненско), 
с. Горица (Търговищко), с. Горица (Добричко), с. Горичане (Добричко), с. Гричево 
(Разградско), с. Горна Брезница (Кресненско), с. Горна Брестница (Кюстендил-
ско), с. Горна Дъбева (Пазарджишко), с. Горна Крушица (Благоевградско), с. Гор-
на Липница (Великотърновско), гр. Горна Оряховица, с. Горни Дъбник (Плевен-
ско), с. Горно Ябълково (Бургаско), с. Горово (Бургаско), с. Горово (Смолянско), с. 
Гороцвет (Разградско), с. Горска (Великотърновско), с. Горска поляна (Ямболско), 
с. Горски Горен Тръмбеш (Великотърновско), с. Горски Долен Тръмбеш (Велико-
търновско), с. Горски извор (Кърджалийско), с. Горски извор (Хасковско), с. Гор-
ски Сеновец (Великотърновско), с. Горско (Хасковско), с. Горско Абланово (Търго-
вищко), с. Горско Дюлево (Кърджалийско), с. Горско Калугерово (Великотърнов-
ско), с. Горско Косово (Великотърновско), с. Горско Ново село (Великотърновско), 
с. Горско Писарево (Великотърновско), с. Горско село (Търговищко), с. Горско 
Сливово (Ловешко), с. Горун (Добричко), с. Горунака (Етрополско), с. Горчево 
(Благоевградско), с. Горяни (Габровско), с. Две тополи (Смолянско), с. Джанка 
(Кърджалийско), с. Добрева череша (Смолянско), с. Долна Дъбева (Пазарджиш-
ко), с. Долна Крушица (Благоевградско), с. Долна Липница (Великотърновско), 
гр. Долна Оряховица, с. Долни Дъбник (Плевенско), с. Долно Ябълково (Бурга-
ско), с. Долно Церовене (Монтанско), с. Дъбен (Ловешко), с. Дъбене (Пловдив-
ско), с. Дъбник (Бургаско), с. Дъбница (Благоевградско), с. Дъбова (Сливенско), с. 
Дъбова (Смолянско), с. Дъбова махала (Монтанско), с. Дъбован (Плевенско), с. 
Дъбовец (Хасковско), с. Дъбовик (Добричко), с. Дъбовица (Бургаско), с. Дъбово 
(Старозагорско), с. Дъбово (Ямболско), с. Дъбрава (Благоевградско), с. Дъбрава 
(Ловешко), с. Дъбравата (Ловешко), с. Дъбравино (Варненско), с. Дъбравите (Па-
зарджишко), с. Дъбравица (Търговищко), с. Дъбравка (Видинско), с. Дървари (Га-
бровско), с. Дюлево (Бургаско), с. Дюлево (Пазарджишко), с. Дюлино (Варнен-
ско), с. Дюлица (Кърджалийско), с. Дюля (Бургаско), с. Елов дол (Софийско), с. 
Елов дол (Пернишко), с. Еловица (Монтанско), с. Еловица (Пернишко), с. Елховец 
(Смолянско), с. Елхово (Старозагорско), с. Елхово (Ямболско), с. Елхово (Староза-
горско), с. Елшица (Пазарджишко), с. Ельово (Смолянско), с. Зелено дърво (Га-
бровско), с. Кестен (Смолянско), с. Кестеново (Търговищко), с. Кленовик (Пер-
нишко), с. Кориите (Смолянско), с. Корията (Габровско), с. Крива круша (Сливен-
ско), с. Круша (Варненско), с. Круша (Софийско), с. Крушаре (Сливенско), с. Кру-
шари (Добричко), с. Крушев дол (Смолянско), с. Крушевец (Бургаско), с. Крушево 
(Бургаско), с. Крушево (Габровско), с. Крушево (Пловдивско), с. Крушевска (Кър-
джалийско), с. Крушето (Великотърновско), с. Крушка (Кърджалийско), с. Крушо-
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вене (Плевенско), с. Крушовица (Врачанско), с. Крушовица (Плевенско), с. Кру-
шовица (Софийско), с. Крушово (Бургаско), с. Крушово (Пловдивско), с. Крушо-
лак (Търговищко), с. Крушуна (Ловешко), с. Липен (Монтанско), с. Липец (Смо-
лянско), с. Липинци (Софийско), с. Липник (Разградско), с. Липница (Разградско), 
с. Мали Върбовник (Кюстендилско), с. Мало Крушево (Пловдивско), с. Меден 
бук (Хасковско), с. Мурено (Пернишко), с. Нова Върбовка (Великотърновско), с. 
Ново Оряхово (Варненско), с. Овощарци (Габровско), с. Овощна (Великотърнов-
ско), с. Овощник (Старозагорско), с. Орех (Кърджалийско), с. Ореховица (Пле-
венско), с. Орехово (Смолянско), с. Ореш (Великотърновско), с. Орешак (Варнен-
ско), с. Орешак (Ловешко), с. Орешари (Кърджалийско), с. Ореше (Благоевград-
ско), с. Орешене (Ловешко), с. Орешене (Силистренско), с. Орешец (Видинско), 
с. Орешец (Пловдивско), с. Орешец (Хасковско), с. Орешец (Смолянско), с. Оре-
шино (Хасковско), с. Орешник (Хасковско), с. Орешница (Кърджалийско), с. Оря-
ховец (Смолянско), с. Оряховица (Старозагорско), с. Оряхово (Врачанско), с. Оря-
хово (Хасковско), с. Осиковица (Софийско), с. Осиково (Благоевградско), с. Оси-
ково (Смолянско), с. Осиково (Търговищко), с. Осиковска Лакавица (Софийско), 
с. Осина (Благоевградско), с. Равна гора (Бургаско), с. Равна гора (Варненско), с. 
Равна гора (Хасковско), с. Равногор (Пазарджишко), с. Сливак (Шуменско), с. 
Сливарка (Кърджалийско), с. Сливарово (Бургаско), с. Сливата (Монтанско), с. 
Сливек (Ловешко), гр. Сливен, с. Сливенци (Добричко), с. Сливито (Старозагор-
ско), с. Сливка (Смолянско), с. Сливница (Благоевградско), с. Сливница (Софий-
ско), с. Сливо поле (Русенско), с. Сливовик (Монтанско), с. Сливовица (Велико-
търновско), с. Сливовник (Видинско), с. Сливово (Бургаско), с. Сливово (Габров-
ско), с. Сливово (Смолянско), с. Старо Оряхово (Варненско), с. Топола (Добри-
чко), с. Тополи (Варненско), с. Тополи дол (Пазарджишко), с. Тополица (Бургаско), 
с. Тополка (Кърджалийско), с. Тополница (Благоевградско), с. Тополница (Кюс-
тендилско), гр. Тополовград, с. Тополовец (Кулско), с. Тополовец (Видинско), с. 
Тополово (Пловдивско), с. Тополово (Хасковско), с. Тополчане (Кърджалийско), с. 
Тополчане (Сливенско), с. Тополяне (Старозагорско), с. Церова кория (Велико-
търновско), с. Церовец (Русенско), с. Церовица (Кюстендилско), с. Церовище 
(Търговищко), с. Церово (Благоевградско), с. Церово (Пазарджишко), с. Церово 
(Софийско), с. Цървена ябълка (Кюстендилско), с. Череша (Бургаско), с. Череши-
ца (Кърджалийско), с. Черешка (Кърджалийско), с. Черешките (Смолянско), с. 
Черешница (Благоевградско), с. Черешовица (Монтанско), с. Черешово (Благо-
евградско), с. Черешово (Русенско), с. Черешово (Смолянско), с. Черешовска 
река (Смолянско), с. Черница (Бургаско), с. Черниче (Благоевградско), с. Черни-
чево (Кърджалийско), с. Черничево (Пловдивско), с. Черничино (Хасковско), с. 
Чернодъб (Хасковско), гр. Ябланица, с. Ябланица (Софийско), с. Ябълковец (Кър-
джалийско), с. Ябълково (Кюстендилско), с. Ябълково (Хасковско), с. Ябълковци 
(Габровско), с. Ябълчево (Бургаско), с. Ябълчени (Кърджалийско), с. Явор (Га-
бровско), с. Яворец (Габровско), с. Яворница (Благоевградско), с. Ясен (Видин-
ско), с. Ясен (Плевенско), с. Ясените (Габровско), с. Ясенково (Шуменско), с. Ясе-
новец (Разградско), с. Ясеново (Бургаско), с. Ясеново (Старозагорско). 335 насе-
лени места в България имат „дървен“ произход на името си.

В азбучния указател на онлайн регистъра ЕКАТТЕ откриваме следните на-
селени места в България, чиито имена са свързани с камъка:
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с. Бел камен (Благоевградско), с. Голямо Каменяне (Кърджалийско), с. Гра-
нит (Старозагорско), с. Гранитец (Бургаско), с. Гранитово (Видинско), с. Грани-
тово (Ямболско), с. Жълт камък (Асеновградско), с. Камен (Великотърновско), 
с. Камен (Добричко), с. Камен (Сливенско), с. Камен бряг (Добричко), с. Камен 
връх (Ямболско), с. Камен дял (Варненско), с. Камена (Благоевградско), с. Ка-
менар (Бургаско), с. Каменар (Варненско), с. Каменар (Разградско), с. Камена-
ри (Великотърновско), с. Каменарци (Кърджалийско), с. Каменец (Ямболско), с. 
Каменец (Кърджалийско), с. Каменец (Плевенско), с. Каменик (Кюстендилско), 
с. Каменица (Благоевградско), с. Каменица (Софийско), с. Каменичка Скакавица 
(Кюстендилско), с. Каменка (Кърджалийско), с. Каменна (Сливенско), с. Каменна 
река (Хасковско), с. Каменна Рикса (Монтанско), гр. Камено (Бургаско), с. Камено 
поле (Врачанско), с. Каменово (Русенско), с. Каменово (Сливенско), с. Каменско 
(Бургаско), с. Каменци (Силистренско), с. Каменяк (Бургаско), с. Каменяк (Шу-
менско), с. Каменяне (Кърджалийско), с. Камещица (Габровско), с. Малко Каме-
няне (Кърджалийско), с. Мрамор (Пернишко), с. Мрамор (Софийско), с. Мрамор 
(Хасковско), с. Мраморен (Врачанско), с. Остър камък (Хасковско), с. Побит камък 
(Кюстендилско), с. Побит камък (Пазарджишко), с. Побит камък (Разградско), с. 
Сечен камък (Габровско), с. Синьо камене (Бургаско), с. Скала (Бургаско), с. Скала 
(Силистренско), с. Скалак (Бургаско), с. Скалак (Кърджалийско), с. Скалина (Кър-
джалийско), с. Скалица (Ямболско), с. Скалище (Кърджалийско), с. Скална глава 
(Кърджалийско), с. Скалско (Габровско), с. Червена скала (Кърджалийско), с. Чу-
карка (Бургаско), с. Чукарово (Хасковско), с. Чуката (Великотърновско).

62 населени места в България имат „каменен“ произход на името си.
В този материал не разглеждаме други топоними (като например оронимите 

и хидронимите), за немалко от които може да се предположи, че също съдържат 
думи от полетата на дървото и камъка, но несъмнена остава подкрепата, която 
получава твърдението за важността на дървото и камъка в българската лингво-
култура. От общо 5266 населени места в ЕКАТТЕ смятаме, че 397 са свързани с 
дървото и камъка чрез имената си. Това са 7,54 % от българските ойконими.

В изследването разглеждаме и представянето на дървото и камъка в паре-
миите. Дървото и камъкът са в основата на човешката култура. Плодът от дървото 
е заситил глада на човека. Дървото е нахранило огъня и така е сгряло човека. 
Листата и кората на дървото са послужили за дреха на човека. Камъкът пък е 
навсякъде – и там, където живото дърво не може да бъде. Най-старият културно-
исторически период, първата ера, е каменната. Първият човешки дом – пещера-
та – е от камък. В пещерите намираме и следи от срещата на дървото и камъка – 
оградените с камъни огнища. От камък е и светилището, осигуряващо връзка със 
сакралния свят. В началото на новата християнска епоха Господ полага камък (св. 
Петър, чието име значи и ‘камен, камък’), за да въздигне църквата си на земята.

Дървото на първо място е живот: неслучайно е популярен изразът дърво 
на живота. Дървото е начало на живота – Доброто дърво дава добри плодове 
– и тези плодове (разбирай потомци или последователи) често пъти повтарят 
действията и копират мирогледа на наставниците си – Крушата не пада по-
далече от дървото.

Дървото в гората, в градината, на улицата расте и се променя, но се преви-
ва само докато е младо – така и човекът може да се промени само в по-ранни 
години. После и дървото, и човекът се пречупват, но не се променят. И по-до-
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бре е човек да остане криво дърво или пък недодялано дърво, но все пак да 
не бъде пречупен. Дървото е свързано с пъпна връв със земята – то има своя 
корен. Дърво без корен е човекът, прекъснал връзка с родното и пренесен в 
саксията на нова среда. Освен живо дървото е и мъртво, материал и като та-
къв го откриваме в изрази с негативна оценка като дървен философ, дървена 
глава, дървен език. В тези и други подобни изрази се използва качеството на 
мъртвото дърво, което го сродява с камъка – твърдост. Ще ядеш дървото (ще 
играе дървен господ) се казва на нахалния и самозабравил се човек – от дърво 
е инструментът за наказание – тояга, пръчка. Дървото обаче не само наказва, 
но и пази – да чукнем на дърво, за да не се случи нещо лошо, нещо нежелано.

Камъкът е вечен и категоричен. Задвижената от човешка сила част от зем-
ните недра не може просто да изчезне, тя пада, като понякога наранява и уби-
ва. За злонамерения човек е достатъчно да падне там, където ще предизвика 
отзвук – камък в нечия градина. Най-страшното човешко оръжие – словото – е 
сравнено с камъка: казана дума, хвърлен камък. Първите реални оръжия са 
тоягите и камъните, хвърляни с ръка, а по-късно камъкът се оформя като острие 
и полита, закрепен на дърво под формата на стрели и копия, или сече под фор-
мата на брадва. Камъкът оръжие е намерил място в описанието на човешката 
неискреност – неискреният и потаен човек държи (крие) камък в пазвата си.

Неотстъпчивостта, непреклонността също имат образ на камък: Колко от 
камик вода. Камъкът не съдържа животворяща вода. Несъстоятелността на по-
добно очакване ляга в основата на това обезсърчаващо за адресата на поговор-
ката сравнение.

Камъкът си тежи на мястото, казват за човек, (не)приел града, държа-
вата, местообитанието си. Същото казват и за човека, (не)намерил призванието 
си в живота. Ако човек дълго време не усяда, не намира мястото и призванието 
си, за него казват търкалящ се камък мъх не хваща1. След търкалянето в много 
от случаите идва и моментът, когато човекът поставя крайъгълния камък в жи-
вота си и след време, преодолял препъникамъните на съдбата, вече е дялан 
камък: добил е опит, намерил е себе си и знае цената си.

В същото време камъкът е и пречка – когато не успяваме в нещо, ние уд-
ряме на камък. Като камък на шията ни висят непосилните задачи и грижи. 
Камък ни ляга на сърцето/душата, когато се случи нещо наистина лошо. Той 
тежи там, докато не дойде време да падне – камък ми падна от сърцето, то-
ест, докато не дойде решението на нашия проблем. Далеч по-осезаемо с мате-
риалната същност на камъка се срещаме, когато той се появи в тялото ни (вж. 
речниково значение №4 от многотомния речник по-горе).

1 Тук изхождаме от първоначалното разбиране на латинската пословица Saxum 
volutum non obducitur musco, т.е. порастването на мъха е желано явление, свидетелст-
ващо за благоразумие, привързаност, отговорност. Мъхът обаче може да се разглежда 
и като нещо отрицателно – например закостенялост, липса на инициативност – и тогава 
пословицата добива противоположно значение, с което често се използва и днес. Това 
противоположно значение, свързано с образа на търкалящия се камък като млад, несъг-
ласен човек, бунтар, добива особена популярност в англоезичната култура от 60-те години 
на ХХ в. Достатъчно е да споменем песента на Мъди Уотърс „Rollin’Stone“, песента на Боб 
Дилън „Like a rolling stone“, списанието за попкултура „Rolling Stone“ и, разбира се, вели-
ката рок група „The Rolling Stones“.
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Камъкът е символ на студа в отношенията, на липсата на нормални човеш-
ки чувства – човек с каменно сърце. Има и хора с каменно лице, но това опре-
деление не е задължително да говори зле за тях, тъй като потиснатата емоция 
и овладяната страст може да са от полза в трудни ситуации.

Камъкът надвива живото, но надвива и злото у живото – да стои/да спи 
зло под камък. Камъкът стои изведен над човешката суета и грехопадение. Тук 
прилягат красивите стихове на Ат. Далчев: „Алена искра, от теб изтръгната, / 
камък, истината в теб прозрях: / вечно и светò е само мъртвото, / живото живее 
в грях“ (Далчев 1984). Става дума за една особена „святост“, която трудно може 
да бъде измерена с човешките категории на добро и зло, защото ги надхвърля. 
Това не е благата святост на човека, жертвал се заради вярата, рода, ближния, 
за която говорим приповдигнато и тържествено, а вечната святост на вселена-
та, която е тишина и покой.

В края на нашето изследване насочваме вниманието си към това, което 
послужи за заглавие – съвместната фразеологизирана употреба на думите дър-
во и камък. Под дърво и камък – ще рече навсякъде, на всички възможни места. 
Дърво и камък от студ се пукат – всичко се пука от студ, студът се е разпрос-
трял навсякъде. Бъхтя се о дърво и камък – трудя се непрестанно, в максимал-
ната възможна степен, трудът ми изчерпва възможностите за труд. В българ-
ската лингвокултура комбинацията от дърво и камък обема комбинацията от 
живо и неживо, целия свят. Наистина, в езика всеобхватността като категория 
може да се изрази и чрез други елементи, като например „по въздух и вода“, 
„по суша и море“, „преминавам през огън и вода“. Все пак има разлика, защото 
за човека въздухът, водата и огънят не са толкова осезаеми субстанции, те не 
съставят „ежедневния предметен свят“, докато дървото и камъкът са изначал-
ните предмети, с тях човекът се е запознал в зората на съществуването си. Това 
обуславя важността им като обект на лингвокултурен интерес.
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Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ЛЕКСЕМАТА ВЕК В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ

В българския книжовен език лексемата век е отбелязана със следните зна-
чения:

1. Период от време, равен на сто години; столетие. 
2. Относително дълъг период от време, който се характеризира с опреде-

лен начин на мислене и обществено поведение, важни обществени или при-
родни изменения, събития; епоха, ера, време. Към това значение може да от-
несем и посоченото устойчиво словосъчетание • златен век – Време, епоха на 
разцвет; както и разпространените в разговорната реч съчетания от типа цял 
(един) век, които имат значение ‘много дълго време; (цяла) вечност’.

3. Само в единствено число, разговорно, обикновено с притеж. мест. Вре-
мето на един човешки живот. Към това значение са посочени и поговорки: Не-
мал век да живее; Ако има век, ще има и лек.

4. Диал. Земята и хората, които я населяват; свят (РБЕ 1979: 82).
От тълкуванията личи, че семантичният обем1 на лексемата в съвременния 

книжовeн език има следната структура: значения, организирани в два аспек-
та – времеви и пространствен, от които основен е времевият аспект. Семата2, 
която отразява семантичния признак време, представлява семантичното ядро 
на лексемата. Семата, която отразява семантичния признак пространство, се 
развива вторично и е отбелязана предимно в диалектите. Важен допълнителен 
семантичен компонент и в двете семи, който може да бъде определен като 
периферен, е свързването им с понятие за голямо количество: голям отрязък от 
време – столетие, дълъг период или цял човешки живот; голямо, всеобхватно 
пространство – свят.

Двата семантични аспекта на лексемата се реализират и в народните гово-
ри, като и тук е налице многозначност, отбелязана в едни и същи райони, т.е. 
на микродиалектно равнище.

1. ВРЕМЕВИ АСПЕКТ НА ЗНАЧЕНИЕТО

1.1. Значението ‘столетие’ се среща и в народните говори, в това число и в 
българските говори в Албания: Сегà мàлку съ пуутарикàтихми, налù двàйсти 
вèк. Старозаг.; Ѝмат сàмо стàра цъ̀рква, се гòворит идинàйстиот вйèк, со 
бъ̀лгарско пùсмо. Пуст., Пресп.; За мèне, за ỳм мòй, нùе сме дòшле нèкаде кàко 
дванàести вèк, на врèме Михèл Кòмнина хил‘àду и стò и педесè, хил‘àду и стò 
и осèмдеста гòдина, бèфме òвде, прогòнени от византùенци кàку богомùле. 

1 Относно използвания термин семантичен обем вж. Радева 1982.
2 Относно използваните термини семантична структура, сема, семантично ядро и 

периферия вж. Българска лексикология 2013: 412, 416.
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Бор., Гора; Нè знам мнòгу, àли вùди, знàйш кòй пùше? Алексàндър Ѝречек. 
Слòвак. Шèснайсти вèк. Реч., Ср. Жупа.

Значенията, свързани с назоваването на дълъг период от време, са отбеля-
зани и в старобългарски: вэкъ м. В християнството – период от време, свързан 
със създаването и съществуването на света и на земния и вечния живот; век, 
епоха, вечност (СтбР 1999: 321, 322). 

1.2. Значението ‘времето на един човешки живот’ представя стесняване на 
семантичния обем на лексемата, но в същия смислов аспект. Интересно е, че в 
старобългарските паметници съществителното е отбелязано в съчетание с раз-
лични задпоставни показателни местоимения и съответно със значения: вэкъ 
съ – Този, материалният, земният живот; вэкъ тъ – Оня, задгробният живот.

Това значение е отбелязано и в диалектите: Предù млòго годùне òрата 
векувàли голèм век. Брезн. То се среща често в поговорки: Ѝма ли век, ùма и 
лек. Соф.; Брезн.; Кой си ùма вèк, ùма си и лèк. Радом.; Ако има век, че найде 
лек. Грах.; Ако ùма вềк, ùма и лềк. Бан.

1.3. В съчетание с различни предлози в диалектите, както и в старобъл-
гарски език, са отбелязани различни варианти на лексемата със значение ‘веч-
но, завинаги’ или ‘за цял живот’: И от нùне дор до вèка / Да трипèреш и със 
в’àтар, / и със в’àтар и без в’àтар. Варн.; Ивàнчу сирàк ше устàни... / ду вèкъ 
мèне ше кълнè. Н. Пазар; С’àка мъ̀ка нè е до вèка. Рус.; Дò век дà се прекàжуа. 
Прил.; До вèк с Петкàна живèа; И до век йе па робùн‘а бùла; Пръ̀во лùбе дур 
до вèка билà. Соф.; Да се слави от века до века. Соф.; Дете, родено прежде-
временно, а най-вече в 7. Месец, може да живее... но... че си и слабỳшаново до 
вèк. Кюст. Краище; Йа си ùмам стàру мàк’у, / Че ме жàли дън до вèка. Трън.; За 
вèк тàмо да се прикàзуйе. Соф.; Дàли го нàпраи манàстирот бàрем здраф, за 
да трàит за век? Прил.; Мùла да си во вèк’и и-вèка. Перн.

1.4. Интересни примери посочва Ст. Стойков от банатския говор (Стойков 1968). 
Тълкуванията, които той отбелязва, навеждат на извода, че обликът век’ предста-
влява контрахирана форма от вèк‘е, съответно на книжовно българско вече: 

Век’ нареч. 1. За означаване на извършено действие, вече. Лèл съм ву 
прекàзвала вèк’ тàз прùкаска. 2. За означаване на промяна; по-нататък, пове-
че. Па га г’и пуглъ̀де, тùйа вèк’ знàйат. И тòй вèк’ а ни штè. 3. За означаване 
на начален момент. Густèнете вèк’ са крèнал да с утàдет. 4. За означаване на 
краен момент, предел; чак. А тỳй вèк’ у септèмбера рàптым. Банат.

Наречието вèке е широко разпространено на българската езикова терито-
рия. За разлика от други примери на фонетичния преход *tj > к‘ то обхваща 
почти изцяло българското езиково землище (вж. БДА 2001: к № Ф 157). Както 
видяхме от примерите, съществителното век в някои случаи също придобива 
адвербиална семантика – срв. до век, за век и др., вж. и по-нататък значение 
‘много’. Може да се предположи, че фонетичната близост, вероятната етимо-
логична и семантичната връзка при проявата на семантичния аспект време на 
значението между съществителното век и наречието веке < вЇще са изиграли 
роля при разпространението на този фонетичен облик. В подкрепа на това са 
примерите за наречие век < веке, отбелязани в югозападните райони, в които 
се срещат и значенията ‘свят’ и ‘голямо количество; много’ на съществителното 
век: Йанко, синко, от злато йабука, / Майк’а те е век забоварùла. Перн. При 
проследяването на паралелите трябва да се отбележи, че в примерите от Банат, 
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посочени от Ст. Стойков (Стойков 1968), се среща и употребата на лексемата 
крена (се) ‘вдигна (се)’, която е разпространена в югозападните говори. В някои 
примери от банатския говор, извлечени от Архива на БДР, личи преплитане на 
семантиката на лексемите век и веке – срв. гатанката: Кога се тръти, читаво 
стане, / ако се чукне, нит не пукне, / коче се угрей, век разбесней (желязото) 
Винга, Банат.

2. ПРОСТРАНСТВЕН АСПЕКТ НА ЗНАЧЕНИЕТО

Преминаването на времевия аспект на значението на думата век в прос-
транствен е лингвистичен факт, който ни отвежда към философската и физиче-
ската теория за връзката и единството на тези два фундаментални феномена. 
Той отразява философското и физическото познание на човека за времето и 
пространството като основни и неразривно свързани форми на съществуването 
на материята (ФР 1977: 94). Естествено, тук възниква въпросът доколко отраже-
нието на изконната връзка между двата денотата в семантиката на лексемата е 
случайно и доколко то отразява дълбочината на културното познание3 на бъл-
гарския народ.

Значението ‘земята и хората, които я населяват; свят’, което е отбелязано 
в речника на Н. Геров (Геров 1975: 196), е характерно за западните български 
говори – срв. според Архива на БДР: А па ако не е речено от Бога да се видиме 
на овой век, к’е се видиме на другио век; Чỳнки от тоà царче пò-итро нèмало 
на вèков дрỳги чоек; За млàдите е вèков, а за стàрите кàтот од огнището; 
Магàрето со рикàн’ето му се чùнит, òти вèкот ке го ỳплашит. Прил.

С това значение лексемата се среща и в петрифицирани изрази: Мало, 
видресто съйов век йоблеквит (гатанка – игла). Струга; Да му поцърнее веко 
(пословица). Щип.

Значението е отбелязано и в новосъбран диалектен материал от Дебърско 
и Корчанско: Свùте што ùмат во вèк пеàчи, актòри. Стебл., Г. бърдо; Èден 
чòвек со свйèто вйèк шо ùма торнàто слàбо и му велùме нùе. „От во л’ỳл’ка, 
дур во дỳпка“. Боб., Корч.

В костурския говор са отразени и двата аспекта на значението – времеви и 
пространствен: век м. 1. Столетие, век. И двàйстио вèк нùшчо дòбро не донèсе 
за нàшийо край; 2. Времето, колкото живее човек. Гòрк’о цèл век бèше мъ̀чен, 
не вùде бèл ден; От тòй вèк. Кост. 

3. Количествен аспект на значението

3.1. В БЕР е отбелязано и диалектно значение ‘много’: вèкот пàри Деб., 
Прил., таен гов. Смол., Пирд.; вềкок’ децà Бан. (БЕР 1971: 129–130). Такова зна-
чение е записано и в нови теренни материали от българските говори в Алба-
ния, но от тях личи, че в някои случаи то би могло да се определи по-точно 

3 Във връзка с понятието културно познание, непрофесионално познание, знание на 
здравия разум и неговото отношение към езика и семантиката вж. Хъдсън 1995: 103–106.
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като ‘всичкия’ или ‘изцяло, всичкото’: И га чинùме со копрùве, тàка, сòл’вам 
йèшил’ (зелено), нùй му вèлиме йèшил’ и на кàй нàс йàзик, сòй излèгве сèга 
на л’ềто, шо жа порàсте òвой... И со ỳрда, йе мнòго дòбро. Тòко нйè со ỳрда, 
тòко в’èк со мàсло, òпет се чùне дòбре. Боб., Корч.; À, и нùй разбùраме, и нùй 
вèк разбùраме. Шищ., Гора.

3.2. Значение ‘много’ е отбелязано в примери от горанския говор: Кол-
ко дейки има като тебе во село. – Па ùма, ùма, вèк ùма; За стòк’е, за дèца 
рàсправет, за нùве... за свè пùтат... Рàбота вèк; Во Булàрийа нèма снèгои, 
не пàнуат тàм? – А, паднуат многу. Снек да сакаш. – Вйèк! Кàко нàс ù вие? 
Бор., Гора.

Както вече бе посочено, семата ‘голямо количество, цялото количество, 
много’ може да бъде определена като периферна за лексемата век. Тя обаче 
играе важна роля при развитието на значението ‘голямо пространство, цялото 
пространство, свят’. Именно нейното присъствие в цялостния семантичен обем 
на лексемата на диалектно равнище създава възможността да се разкрие отра-
жението на връзката между денотатите време и пространство в една лексикал-
на единица на българския език. Наличието на многозначност в диалектите: век 
– ‘дълъг перод от време; столетие; периодът от време на цял човешки живот; 
свят; много, голямо, всеобхватно количество’, доказва не само лексикалното 
богатство на българския език, но и дълбочината на културното познание на 
българския народ за универсалните философски понятия, отразено в народни-
те говори.

СЪКРАЩЕНИЯ

Арх. на БДР – Архив на Българския диа-
лектен речник

Бан. – Банско
Боб., Кор. – Бобощица, Корчанско
Бор., Гора – с. Борйе, Гора
Брезн. – Брезнишко
Варн. – Варненско
Грах. – Граховско (Граовско)
Деб. – Дебърско
Кост. – Костурско
Кюст. Краище – Кюстендилско Краище
Н. пазар – Нови пазар

Перн. – Пернишко
Прил. – Прилепско
Пуст., Пресп. – Пустец, Преспанско
Радом. – Радомирско
Реч., Ср. Жупа – Речене, Средска Жупа
Рус. – Русенско
Смол., Пирд. – Смолско, Пирдопско 
Соф. – Софийско
Старозаг. – Старозагорско
Стебл., Г. бърдо – с. Стеблево, Голо бърдо
Трън. – Трънско
Шищ., Гора – с. Шищавец, Гора
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Славка Керемидчиева
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

ПРЕВОД И ДИАЛЕКТНО

В предшестваща публикация имах възможността да изразя мнението си, 
че днес, във второто десетилетие на ХХI в., противно на много футуристични 
прогнози, диалектите не отстъпват така бързо територии и позиции, а напро-
тив – продължават да са жива историческа категория и дори разширяват своята 
сфера на употреба (Керемидчиева 2015). Това установихме с колеги на пореди-
ца от теренни диалектоложки експедиции в най-ново време – 2006, 2007, 2010, 
2013, 2014 г. Информаторите ни от различни краища на България при срещите 
си с нас почти винаги не превключваха кода, а с неприкрита гордост говоре-
ха на родния си диалект и държаха за точното му записване, показваха ни за-
пазени предмети от някогашния си бит, подредени в частни музейни сбирки, 
разказваха истории за миналата история на селото и за днешния си живот (Ке-
ремидчиева, Кочева и др. 2012). Тази констатация е съвършено различна от 
описваната преди повече от половин век от Ст. Стойков езикова ситуация в 
едно старопланинско село (Стойков 1955). 

Според нас промененото отношение към диалектното се дължи на осъзна-
тия от неговите носители факт, че то не е нещо срамно, остаряло и ненужно, а 
е това, което са им завещали дедите им, това, което ги прави оригинални и оп-
ределя тяхната идентичност и уникалност, и заради всичко това трябва да бъде 
опазено и предадено на следващите поколения. Тези констатации подкрепят 
изводите на А. Пачев (а както той цитира, и заключенията на чуждестранни со-
циолингвисти), че езикови общности, чиито диалекти в днешните условия на 
европеизация и глобализация са изложени на нивелация и конвергенция, не 
загубват своите езикови особености или отлики (Пачев 2006: 149–150). Анали-
зирайки проблемите на малцинствените езикови общности и на диалектни-
те общности, в последващо свое изследване същият автор достига до важни 
тео ретични изводи: „Днес все повече изследователски резултати доказват, че, 
може би малко изненадващо, напоследък се засилва ролята и влиянието на 
социалните диалекти както върху социалнокомуникативните репертоари на 
европейските граждани, така и върху цялостната диалектна (езикова) ситуация 
в Европа“ (Пачев 2012: 55). Този и свързаните с него изводи са наистина изне-
надващи на фона на многобройните твърдения на наши и чуждестранни учени 
за изчезването на малцинствените езици и на териториалните и социалните 
диалекти и за загубването на тяхната комуникативна функция в езиковите общ-
ности, които обслужват.

Очевидно въпреки несъмнените конвергенционни и нивелационни проце-
си, на които са подложени от страна на книжовната норма, българските диалекти 
продължават да функционират като основно комуникативно средство на мест-
ните хора. Потвърждение на това твърдение са и многобройните радио- и теле-
визионни предавания, в които може да се чуе автентична диалектна реч (напр. 
телевизионната поредица „България от край до край“ или пък „БНТ такси“). 
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Затова не бива да ни учудва нарастващият брой на интернет сайтове, в 
които задължително се общува само на родния диалект, и така диалектното 
се превръща в един от похватите за изразяване на личността онлайн (Мицова 
2013). Обявяват се училищни и читалищни конкурси за написване на литера-
турни творби на диалект от ученици, които без съмнение владеят родния си 
говор (Отзвук 2015). След известно затишие след Хайтовите „Шумки от габър“ 
и „Диви разкази“, в които диалектизмите присъстват като ярък колорит в речта 
на героите, през последните десетина години неудържимо расте и броят на 
разкази, повести и цели стихосбирки и романи, в които диалектното е вече не-
отменна част както от изказа на героите, така и от речта на авторите, които из-
общо не са само регионални писатели. Далеч от намерението и претенцията 
за критична оценка на която и да е от тези художествени творби, бих искала да 
отбележа една от тях, която стана повод за национална гордост – романа „Въз-
вишение“ на Милен Русков, който бе отличен с Европейската награда за лите-
ратура за 2014 г. За нуждите на нашето изследване е важен езикът, на който е 
написан литературният текст – стилизиран диалект от епохата на Възраждането 
с основа езика на Г. С. Раковски и с елементи на котленския говор. Литератур-
ната критичка В. Тонева го определя като „демиургичен език, в който всички се 
влюбват. Той представлява своеобразен „български атавизъм“. Оригиналният 
език на романа помага на автора да постигне художествените си цели, пресъз-
давайки атмосферата на възрожденска България, предизвиква одобрението на 
читателите, но създава и непреодолими затруднения пред преводачите, макар 
че диалектното е главно на фонетично равнище. „А той като ма гледа, че мъл-
ча, пак ся разлюти – ни да мълчиш, брате, ни да говориш, – и вика: – Какво 
мълчиш кат’ пукал, бе? Ш’та утрепя, момченце! А вий прочия знайте ли, че 
пукал казват в Котел за человека мълчаливаго и намръщеннаго? „Що гледаш 
такъв като пукал?“ Дали туй не е Бог пъкла? Като Харо – Харон? Защо тук 
мамалига нийде няма, туй да не е Влашко. То ест как би им дошло на акъ-
ла?“ Определяйки езика на творбата за неин главен герой, М. Калинова може 
би най-точно дефинира както неговата същност, така и функцията му в романа: 
„Старият нов език на романа снове между предишни и сегашни значения, меж-
ду възрожденския узус и съвременната норма, а разминаването помежду им 
поражда смешното“ (Калинова 2011: 5). Но именно спецификата и оригинал-
ността на езика са причината романът все още да не може да стигне до своята 
европейска публика, тъй като опитът да бъде преведен (според регламента на 
конкурса) на английски диалект от Централна Англия се оказва засега неудов-
летворителен за английския издател по признанието на самия автор.

Така идваме до един все още неотбелязван и неизследван проблем от мно-
гоаспектността на диалектното – проблема за диалектното в превода. Защото то 
е елемент не само на част от родната художествена литература, а и на стойност-
на чуждестранна литература. 

Както е известно, преводът е езиково явление – двуезичен комуникативен 
динамичен процес с изходен и целеви език. В този творчески процес най-важна 
е ролята на преводача, който трябва да осъществи адекватния и пълноценен 
превод на текста като единство на форма и съдържание (Легурска 2015: 156). 
Безспорна предпоставка за успешен превод е професионалното владеене на 
двата езика, но динамичният характер на превода поставя и други изисквания 

28 За словото – нови търсения и подходи
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(и лингвистични, и екстралингвистични), освен талант, пред преводача, защото 
„езикът, на който се превежда (обикновено родният език), може да изрази с ня-
колко варианта от плана на израза елемент от плана на съдържанието (…) и (…) 
преводачът може да засвидетелства своята лична творческа позиция, т.е. може 
да избира (в границите, определени от оригинала) между всички възможни ва-
рианти“ (Иванова 1980: 157). 

Отдавна е обяснена в теорията на превода невъзможността за осъществя-
ването на буквален превод, но общността на средствата за предаване на смисъл 
в различните езици, обусловена от общността на мисленето у всички народи, 
прави превода на текст (реч) възможен (по-подробно за това в теоретичен план 
вж. Легурска 2015: 157 и следв.). 

Но в същото време във всеки език има множество думи, които характери-
зират специфичните за даден народ и култура елементи на материалния му бит 
и духовната му култура. Това са т.нар. реалии (географски, етнографски, общест-
вено-политически, военни, съвременни и исторически и пр.), които изискват 
особено внимание при превод. Според наблюденията на специалисти същест-
вуват основно два подхода при техния превод в зависимост от генерацията, към 
която принадлежи преводачът – този от по-старата школа се придържа към мак-
симално адаптиране на чуждите реалии към целевия език, докато съвремен-
ната тенденция е към почти изцяло транскрибиране на реалиите (Вернигорова 
2010: 128, цит. по Легурска 2015: 158). Възможно е и по-детайлно предаване 
на реалиите при превод, като например – освен транскрипция чрез графична-
та система на целевия език също и приблизителен превод, описателен превод, 
калкиране или направо създаване на нова дума, усвояване (адаптиране на ду-
мата към езиковата система на езика на превода) (Васева 1980: 123–124, цит. по 
Легурска 2015: 159). 

В пълна сила това важи и при превода на диалектни думи или цели изрази. 
В такъв случай необходимо условие за успешен превод са знанията на прево-
дача не само за стандартните, но и за субстандартните форми на изходния и 
целевия език. Тук обаче бих искала да обърна внимание на един непоставян 
досега преводачески проблем. Отнася се до безспорно усложнената ситуация, 
когато диалектното в текста не е отделна реалия или множество реалии, а сис-
темен изказ на авторова реч или реч на един или повече герои. Защото, ако при 
превода на специфични думи и изрази преводачът би се справил, въоръжен със 
съответните тълковни, етимологични и диалектни речници, речници на редки 
и архаични думи и други помагала, то за системния и верен превод на свързана 
диалектна реч ще бъдат нужни и системни знания за диалектите.

За илюстрация на казаното ще приведа малко изненадващ пример за до-
бро предаване на диалектното в най-съвременната и модерна преводна ли-
тература – книгите на Тери Пратчет за Света на диска и по-точно серията му 
за малката вещица Тифани Сболки (романите „Волният народец“, 2003; „Шап-
ка, пълна с небе“, 2004; „Зимоковецът“, 2006; и „В черно като полунощ“, 2010). 
В тези романи има цялостно изграден персонаж, който се изразява само на 
диалект, и това е важно за неговата езикова характеристика. Това са Нак Мак 
Фигълите, пиктсита, волният народец – дребни синьокожи, не особено чисти 
същества, изхвърлени от страната на феите заради пиянство, хулиганство и 
размирици. Но те са и безумно храбри и до гроб предани на своята келда и 
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на своята малка вещица. Този забавен и гротескен персонаж във всички рома-
ни е майсторски пресъздаден не само с авторовото описание, но и с езика, на 
който говори. Както казва един от героите на романа: – Та тя говори фигъл-
ски! – додаде жабокът. – И нямам предвид само онези кривунщини, те са си 
просто диалект. Имам предвид същинския старовремски говор на келдата. 
За постигането на комичен ефект на фигълската реч талантливата преводачка 
Катя Анчева е избрала системата на западнобългарските диалекти, като най-
общо може да се каже, че преобладават особеностите на югозападните говори. 
Без претенции за точност, може приблизително да определим, че най-често се 
срещат лексикални диалектизми от района на Кюстендилско, Дупнишко, Са-
моковско: И не му мисли за тоя мачок, дека гнети мъненките пилешарчета. 
(…) огиня у студните ноще. Но има лексеми, които характеризират и други 
западни говори, като напр. мравинец (БЕР 4: Перник, Софийско ‘мравка’); Ний 
само опущихме тегобата (БЕР 7: Годечко, Разложко, Сф., Ихт. ‘тегло, мъчение’; 
дечиня (БЕР 1: 348 ЮЗБ); да се мотлявиме (БЕР 4: 260 Радомир) и др.

Постижение на преводачката е сравнително системното предаване на диа-
лектното на всички езикови равнища – фонетично (екавизъм и редукции, из-
пускане на интервокално х, а-рефлекс на ятовата гласна след рано затвърдяла 
съгласна ц: Умори с цалувка властелино на зимата. Ама, га разбрааме, дека 
е твое, върнааме го зверчето обратно у къшлата); морфологично (почти по-
следователно използване на членни морфеми -о и -от: Море, видех. На чернио 
жребец. Сдираше му гъзо нагоре къде чукаро. Ако некой сака да спори, че ми 
опита опинецо! (…) пътьот към успехо. Те сеги вече зе да говориш на нашиот 
език; но се среща често и -а: Цуни ми опинеца вм. опинецо; глаголни окончания 
със затвърдели съгласни: Не мож върта клан, дека големецо му гасне. Дека се 
лепат по уфсети… и окончания на -м за 1 л. ед. ч. и -ме за 3 л. мн. ч.: Грабиме и 
льокаме и се тепаме; частица за бъдеще време че: Че чекаме и че се надеваме; 
лексикално и синтактично равнище: Оти, ако съм пил, ка че имам сичките тия 
пари, а? Ний че идем по коньо. Дорде пернатото се не спусне връз него. Ни 
му давай да те цуне, оти чушката ти че посинее и че се откине! Ето някол-
ко илюстрации и в свързан текст на казаното по-горе: – Кривунци! Оно е много 
лесно да се ока „дири вещурята“, ама що требе да дириме, мож ли ми рече? 
Тия сите дългучи мене ми се чинат еднакви! – Голема помощ, нема що! Они 
са сите великански момета! – А бре, главанаци с главанаци! Секи знае дека 
вещурята носят остри капи. – Епа начи, га спат, ни мож са вещуря, тъй ли? 
А, они са ошле у свето на живите... и неча след дълго да се вратят. Знаеш ли 
как да бидеш силна? Епа я като че подочух, дека некакво овчо парче некак се 
изтърсило у тигано, га таман се бил сгорещил. Сите се мъчихме да го изка-
раме оттам, ама…, нъл знайш, овча му работа… ошашка се и зе да се пъне.

В редица случаи обаче преводачката си служи и със средства от източните 
говори (главно редукция на задни гласни в предни, а също и отделни лексеми): 
уфсети; У таз одая има и криват; Ни мъ зяпай така; гага ‘човка’ (БДА. ОТ., 
к. Л 50), а нерядко сполучливо създава и нови думи с диалектни средства (уве-
личителни суфикси – кривунци, главанаци, вещуря, роище, метлявина, дър-
тофелно тъщище, Крадливи вонещилници; Онез мъненки бабалюги дека се 
лепат по уфсети и се нальокват с кръвье, па подир се пускат). В речта на тези 
феерични дребосъци могат да се открият и елементи от жаргона (скапаняк, 
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дирнико; И е гепила нашта си келда, дъртата му тегота!... Ама големио въ-
прос за двамца ви е: дъл не си шмугльо и порта?), от разговорната реч (дългу-
чи; Гаче ли сме тъпунгери! дъртофелница ‘стара жена’; Лопни си плювалнико, 
бре, баламурнико неден! Голем урунгел) и дори от тайните занаятчийски гово-
ри (и верно сме измъдрили препържената бялка ‘ракия’), а също и остарели 
думи (Бехме заняти с лит’ратурни занимания! Разумеват, дека са живи).

Обстоятелството, че понякога в речта на един и същ герой, в едно и също 
изречение се откриват и западнобългарски, и източнобългарски особености, не 
дава основание да се говори за издържана докрай системност при използването 
на диалектите и при този превод. Напр.: Требе ни биче, а не уфсъ! Айде, момци, 
фатайте по една нога! Други, привидно диалектни думи, ще ги отнесем към 
т.нар. лъжедиалектизми, тъй като засега не са отбелязани в Диалектния архив 
на БДР или в други диалектни публикувани и архивни източници: главанаци, 
дрънколевиш, гьопавник, ездник ‘ездач’; А що че ми речеш за грамаданска-
та цивричка у белио сукман? Ни съ смърцафросвай. Щипундеро ти се дзвери 
ужасно у мене! ‘насекомо щипалка’, вонещирлици ‘чорапи без пети’; А Големио 
Ян рече, че неска, га сте одили на лов, си остайл един лисунгер да ти се из-
шмугне, без да го сриташ едно убаво. Сакаш ли да ти дам от успокойките?

Въпреки всичко това обаче преводачката К. Анчева успява да изгради до-
бра, макар и разнорангова „система“ на фигълския диалект и в четирите рома-
на и да изпълни авторовия замисъл за комична, специфична езикова характе-
ристика на този забавен персонаж. 

И ако К. Анчева е била изправена пред трудността да предаде със сред-
ствата на друг код текста, създаден с един код, и затова си е позволила да заим-
ства различни езикови средства от различни диалекти и да създава нови думи, 
то могат да бъдат посочени примери и от оригинална художествена литерату-
ра, в която се наблюдава доста безразборно използване на диалектна лексика 
от различни диалектни системи. Например в преиздадения наскоро забравен 
и обявен днес за шедьовър роман на Г. Божинов „Калуня-каля“ (Божинов 2014) 
диалектното е чест елемент и на езика на писателя, и на речта на героите му. 
Тъй като обаче явно не владее добре системата на диалектите, чиито средства 
ползва, писателят вмъква думи от родния си ломски говор (северозападен по 
тип), от югозападнобългарския благоевградски говор и от родопските (югоиз-
точнобългарски по тип) говори, като дори създава и свои думи, наподобяващи 
диалектните: брежлец, момче погонарче, аслъ с айдушка жилка отунутре, зе 
да се разбелява, порука кехаята, сопри и мн. др. Несполуките на автора в това 
отношение са много, но отзивите за романа в по-голямата си част са положител-
ни, дори възторжени, а някои читатели са написали във форума „Какъв хубав 
български език!“ Но без съмнение произволно използваните и новосъздадени-
те диалектизми ще създадат затруднения при превод, ако се появи възможност 
този роман да бъде представен като чуждоезиков оригинал.

Като обобщение може да бъде изведено поредното предизвикателство, 
което в нашето модерно време застава пред преводача – трансформираният 
и адекватен превод на свързан диалектен (или дори и лъжедиалектен) текст 
(реч). Това предопределя изискването към преводача да владее не само опре-
делен стандартен език, но и неговите субстандартни форми на всички езикови 
равнища. 
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Георги Митринов
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КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ОТКРИЕ В ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ЮЖНОРОДОПСКИ БЪЛГАРСКИ ГОВОР

Преди време ме помолиха да окажа помощ на изследователката Сузан 
Сандри, която бе пред защита на свой труд за южнородопския български говор 
на с. Пашевик (гр. Пахни), Ксантийско, в Северна Гърция, проучван известно 
време от нея. След завръщането си в Англия тя подготвила свое изследване, 
което представила като хабилитационен труд в университета на гр. Ковънтри. 
Но се оказало, че там няма специалисти слависти, в частност българисти, които 
да преценят качествата на представения труд. Наложило се да се допитат до 
колега от СУ „Св. Климент Охридски“, който водел лекционен курс в местния 
университет по българска литература. Въпреки че не бил специалист езиковед, 
той преценил, че в труда има пропуски, каквото било мнението и на англий-
ските му колеги филолози. Взело се решение да се обърнат към специалист 
от България, който да помогне на Сандри, а на нея ѝ бил отпуснат срок от 3 
месеца, за да преработи труда си и да го представи отново. Свързах се с изсле-
дователката и ѝ предложих да ми изпрати труда си, за да видя с какво мога да 
съм ѝ полезен, но тя отказа и поиска библиография от публикации на българ-
ски автори по темата. Изпратих исканата библиография, изказвайки опасения, 
че времето, отпуснато ѝ за преработване на труда, бе вече само два месеца и 
едва ли би имала възможност да си набави литературата, камо ли да я проче-
те. Но въпреки това тя поиска в ново писмо още библиографски данни. Отново 
повторих опасенията си, но изпълних молбата ѝ. С това кореспонденцията от 
нейна страна бе прекратена и не разбрах какво се е случило по-нататък с труда 
ѝ. Но наскоро открих в интернет нейна публикация със заглавие „Phonology and 
Morphology of Paševik Pomak with Notes on the Verb and Fundamentals of Syntax“  
(„Фонология и морфология на Пашевик помашки с бележки за глагола и за ос-
новите на синтаксиса“) (Sandry 2013). На тая титулна страница още е изписано: 
University College London School of Slavonic and East European Studies.

В резюмето се споменава за Pomak spoken in the Greek village of Paševik, 
т.е. за помашки говор на гръцкото село Пашевик. Отбелязани са автори на ня-
колко „помашки“  граматики, издадени в Гърция от тамошни изследователи, но 
никакви публикации на български автори не са посочени въпреки изпратената 
от мен библиография. Още тук авторката дава заявка за сравняване на „паше-
вишкия помашки“  с книжовния български език! За съжаление изпратените от 
мен библиографски данни само са включени в раздел „Библиография“, и то 
частично. А от изброените там изследвания на български диалектолози е цити-
ран единствено трудът на Ст. Стойков „Българска диалектология“, и то на места 
неправилно.

От друг цитат става ясно, че се изследва „разнообразието в помашкия го-
вор на гръцкото с. Пашевик“. Сандри уточнява, че с термина „помашки“  озна-
чава южните славянски диалекти в района на Гръцка Тракия. Отбелязва, че е 
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проучвала говора на селото от 2005 до 2010 г., но явно не е намерила време да 
види какво се пише за южнородопските български говори от българските из-
следователи. Посочва гръцки граматики на Papadēmētriou и др. 1996 г.; Kokkas 
2004; Theoxaridēs 1996; Panagiōtidēs 1997, които навярно е използвала (тук име-
ната се дават според нейното изписване). Споменава, че „някои особености на 
Paševik pomak са контрастни в сравнение със стандартния български език и с 
други разновидности на помашки, описани в горните граматики, особено в гла-
вите, които се занимават с номинална морфология“ . В случая Сандри не съпос-
тавя особеностите на говора на с. Пашевик с такива на други родопски говори 
в българска територия например. А е факт, че родопските говори в България са 
най-добре проучени, и то от добри специалисти. Освен това тя съвсем лековато 
определя останалите родопски говори, които са също толкова архаични и само-
битни, като „разновидности на помашки“! Как да определим тогава например 
централния родопски или смолянския говор, на който общуват и голям брой 
родопски българи християни?

В раздел „Езикова ситуация“ Сандри отбелязва, че „помашки“ като майчин 
език се употребява в Пашевик наред с турски и гръцки, но последните два ези-
ка били с по-широка употреба. Забелязала е, че турският е най-престижен език. 
Тук отново се сблъскваме с възприемането на местния родопски говор като от-
делен език, без авторката да се аргументира защо и без да си дава сметка, че 
южнородопските български говори са доста разнообразни по своите фонетич-
ни и морфологични особености, за да се пише за единен „помашки“  език или 
диалект!

От бележките към предложената сравнителна таблица на българската и 
гръцката графична система става ясно, че освен село Пашевик останалите юж-
нородопски селища с българоезично население са изписани с гръцките им 
имена! Сравнителната таблица е оформена така, че няма съответствие по редо-
ве на графемите на двата езика и неспециалист би се объркал. Чак по-нататък, 
в раздел „Фонология“, се разглежда фонетичната система на говора. Не е пока-
зано какво изписване е възприето от съставителите на „помашки“  граматики 
в Гърция, тъй като в гръцки език с графема γ например се отбелязва звук г, но 
в граматиките на „помашкия език“  гръцките изследвачи отбелязват тоя звук с 
буквено съчетание γκ. Същото важи и за гръцка графема δ, която в посочените 
граматики се замества с буквено съчетание ντ и др. (Караходжа 1996: 4–5; Тео-
харидис 1996: 12).

 В предложената от Сандри транскрипционна система с латинска графика 
е включена графема „х“ за отбелязване на звук х (с. 15). Но авторката се увлича 
дотолкова в употребата на графемата, че изписва имената на гръцките автори 
с латинска графика, като спазва установеното от нея отбелязване на звук х с 
буквен знак „х“: Karaxotza 1996; Theoxaridēs 1996а, 1996c! Така произнасянето 
на тия антропоними би значело: Караксотза вм. Караходжа и Тхеоксаридес вм. 
Теохаридис.

Отбелязано е, че в изследването многократно са цитирани трудовете на 
гръцките изследвачи Коккас, Теохаридис, Пападимитриу, Панайотидис. За съ-
жаление нито един от изброените изследвачи не е известен със своите тру-
дове като учен българист и специалист по южнородопските български говори. 
Странно е, че тия автори са посочени редом до признати слависти като Ъ. Ска-
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тън например. Но в случая изследванията на Скатън, Хауге и Аронсон са свър-
зани основно с българския език, а не с родопските му говори.

Във въведението Сандри отбелязва, че нейното изследване ще помогне да 
бъде проучен говорът на едно село в Гърция, а после допълва, че изследването 
е принос към изучаването на изчезващите езици в Югоизточна Европа. То било 
принос и към английската славистика с оглед на малкото проучвания на тоя 
регион. И въпреки че се споменава за изчезващи езици, не са изяснени крите-
риите на авторката за език и диалект, по които определя българския диалект 
на едно южнородопско село в Гърция за част от език, различен от българския. 
А доколко стойностно е проучването, ще се види по-надолу.

На с. 122 специалистката стига до важното заключение, че всички 8 лекси-
кални особености на рупските говори, цитирани от Ст. Стойков в изследването 
му „Българска диалектология“, се откривали в говора на с. Пашевик. Но там са 
изброени 7 фонетични и морфологични особености на рупските говори и над 
8 лексикални особености (Стойков 1993: 121–122). Все пак авторката признава 
близостта на говора на с. Пашевик с останалите български рупски говори!

Сандри споделя, че като цяло е записвала на ръка диалектните текстове, 
което буди недоумение. Не е ясно как въобще се е заела да изследва фонетич-
ната система на един говор, без да има записи, които да може да проучва с 
нужната техника, за установяване на акустичните характеристики на отделните 
фонеми. Така всички нейни изводи се оказват спорни, защото не са резултат от 
коректно проведени изследвания. 

В публикуваните кратки данни за с. Пашевик няма никакви сведения за 
историята на селото и за мястото му сред останалите българоезични села в 
Ксантийско. Споменава се за отношението на гръцките власти към местното 
българоезично население, което в миналото е било подложено на изолация.

На с. 32 в публикацията авторката съпоставя диалектен материал от смо-
лянския говор в изследването на Ст. Стойков и от говора на с. Пашевик, Ксан-
тийско. Но в случая се сравнява говор на едно село с териториална диалектна 
единица смолянски говор, която обхваща например по застъпниците на старо-
българските носови и ерови вокали а-, ъ- и ô-говори! Прави впечатление, че без 
въобще да разглежда историческата фонетика на родопските говори, Сандри 
изважда механично примери, публикувани от Ст. Стойков, сравнявайки ги с та-
кива, записани от нея като характерни за говора на с. Пашевик. Налице е не-
познаване от нейна страна на особеностите на родопските говори. Така числи-
телното три от говора на с. Пашевик е сравнено с облик триы (!) в смолянския 
говор. А Ст. Стойков изрично е отбелязал, че в южната част на говора, в някои 
села се среща гласна ы (Стойков 1993: 130). В случая цитираният пример триы 
е грешно изписано числително тры! За нея „липса на неударено о“  в дума 
мòма (така описва акцентния модел с ударение на първа сричка при двусрич-
ните думи от ж.р., ед.ч.) е характерно за смолянския говор, като дава пример 
мамà, цитиран от Ст. Стойков. Но тук известният български диалектолог показ-
ва наличие на архаична фонетична черта на родопските говори „акане“  (о > а), 
което се среща в южната част на говора и напомня южноруското акание (Стой-
ков 1993: 131). Посочена е и „съществена“ отлика между фонетичните системи 
на говора на с. Пашевик и смолянския говор, като в първия се изговаря korv, а 
във втория – кôрф! Будят недоумение изводите ѝ, че в говора на едно южноро-
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допско българоезично село се изговарят звучни съгласни в краесловие и че под 
ударение се изговаря звук о, а не ô. 

В раздел „Фонология“ (с. 39–70) Сандри представя гласните, като не се съ-
образява с международната система за отбелязване на вокалите, а включва 
графеми ä, ü, ö, î. Оказва се, че с графема ü се отбелязва не само специфичният 
за турския език звук в примери като üç, tütün, но и характерната за българския 
език мекост на предходна съгласна пред гласна у (’у): güvö‘da (в местния говор 
думата се изговаря гув’ồда). Подобна е ситуацията и с графема ö (ördek, но мöк 
’мек’, като в местния говор изговорът е м’ôк!). Авторката разглежда допълни-
телно употребата на вокалите, обозначени с двете графеми, като се оказва, че 
смесва гласна ’ô с гласна ö, което показва фрапиращо непознаване на фонетич-
ната система на местните родопски говори. Така в примери şişö, buiö не става 
ясно звук ö ли се изговаря, или характерната за местните родопски говори глас-
на ’ô, или пък съчетание йô. На друго място (с. 41) авторката съпоставя форми в 
„помашки“  и в турски език, изписани по един и същи начин, което значи, че ги 
възприема за еднакви по изговор в местния говор:

Pomak Turkish Gloss 
čöp čöp twig 
göl göl lake 
ömü‘r ömür life 
örde‘k ördek duck,swan
dört dört four 
öretme‘n öğretmen teacher

Може би в речта на някои млади жени, изучавали активно турски език в 
училище, се среща такъв изговор, но той не е характерен за говора на селото 
като цяло, защото никой възрастен носител на говора не изговаря така изписа-
ните думи, а: чôп, г’ол, йурдèк, д’орт, йурêтмèнин. Това особено важи за дума 
чôп, защото чоп е отделна дума със съвсем друго значение! Но така е, като се 
записва диалектен текст на ръка, на книжен носител, а после се интерпретира 
кое как се изговаря по слухови спомени и с неизбежното донагласяне! Що се 
отнася до определяне на акустичната характеристика на специфичните вокали 
в местния български родопски говор, Сандри не дава обяснение съществува ли 
в тоя говор характерната за родопските говори фонема ô. По-нататък в изслед-
ването навсякъде се отбелязва наличието само на фонема о: brado’na, kur=o’na, 
nug=o’na, vud=o’na и др. (с. 112); son, arpo, ko‘šta (с. 184); rož, korv, pors (с. 185); 
zob zab=čö‘ zab=čö‘t|a tooth (с. 186). Тя изброява думи като töşek, mösu, glödam, 
без да обяснява произхода им, а също какви особености от старобългарския 
период в развитието на българския език са запазили в сегашните си облици. 
Накрая стига до извода, че в някои славянски думи ü се използва, когато в бъл-
гарски или в друг славянски език гласната u е предшествана от съгласна плюс 
y! Така е обяснена артикулацията на мека съгласна в позиция пред вокал у (u). 
Но как може да се обясни каква е артикулационната характеристика на вокал 
ü в местния родопски говор, като не се схваща различието между турски вокал 
ü и съчетание от мека съгласна и следходен вокал ’у или йу в българския език?

Не се държи сметка и за наличието на мекост на предходната съгласна, 
като в едни случаи е налице, а в други – не, но е отбелязана от авторката: söm, 
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mösu, glödam, zömam, ušö‘ ‘ear’ (с. 42). В местния говор се изговаря м’ồсу, 
гл’ồдам, з’ồмам и т.н., но ушò.

Не е ясно с графема ä какъв звук се отбелязва: ê или ’а (räka, vätärčo и др.), 
още повече че има разлика в изговора под и без ударение. Тогава за какво на-
учно изследване става въпрос? 

При представяне на употребата на звук ъ с турска графема î, наред с тур-
цизми (altî), е изписана и дума от български произход sîn сън. Ако е отбелязано 
съществително син ’мъжка рожба’, авторката не е открила една архаична фоне-
тична особеност на местния говор – запазени следи от старобългарска гласна ы 
(стб. сынъ > сън), което е характерно за павликянския говор, а и за други родоп-
ски говори (Стойков 1993: 130, 138; Кабасанов 1963: 24–28). 

Интересно е представянето на консонантната система на говора (с. 42–61). 
Според Сандри тя включва 21 фонеми (с. 42). Налице е изписване на звучни 
съгласни в краесловие, което, за разлика от английския език, не е характерно за 
българските говори, както и за разговорния български език: bob, sneg, led; хläb, 
korv, mraz, nož (с. 43). По-нататък в таблица за дистрибуцията на консонант-
ните фонеми авторката отбелязва, че звучните консонанти не се изговарят в 
крае словие (с. 46), но е факт такова изписване, което показва липса на нужните 
познания по българска диалектология: kluv (с. 109). Звучна съгласна се изписва 
и в средисловие, в позиция пред беззвучна съгласна, което също не е характер-
но за разговорния български език и за българските диалекти: rož ražč=i‘ca rye; 
korv karvč=i‘ca blood (с. 185); prag praž=i‘šte prag=čo‘ threshold; sneg snež=i‘šte 
sneg=čo‘ snow; rog ruž=i‘šte rug=čo‘ horn (anatomical) (с. 192); nov no‘v=k|u new; 
siv si‘v=k|u grey (с. 197); mlad mla‘d=k=en young; slab sla‘b=k=en weak (с. 199).

Не се изговаря в местния български родопски говор краесловен звук т в 
изписаното от Сандри съчетание ст в дума сhist чист (с. 56). 

Специално внимание е отделено на звукове c (џ) и dz (ѕ), но без илюстрати-
вен материал. Според авторката звук dz се използвал много рядко в говора на 
с. Пашевик, което я кара „да не му се предоставя статут на фонема“  (с. 45–46). 
Но след като е засвидетелстван, то той не може да се изключва от консонант-
ната система на говора. Ако беше прегледала предоставената ѝ библиография, 
щеше да открие наличието му, макар и в малко примери, и в други родопски 
говори (Кабасанов 1963: 34; Теохаридис 1996).

Сандри прави извод, че: „Помашки все още няма проходни, съответстващи 
на гръцките θ и δ, и така те общо са заменени от т и г, съответно в заемки“  (с. 
46). В случая съчетание „все още“  предполага, че тя очаква някога тоя специ-
фичен изговор да навлезе в говора на селото. Едва ли може да се предположи 
дали това ще се случи, като се имат предвид различията в консонантните сис-
теми на двата езика – български и гръцки, както и продължителното (близо 
100-годишно) активно гръцко езиково влияние върху южнородопските българ-
ски говори,  което не е довело до изменения.

В отделна глава се разглеждат консонантни групи и тяхната дистрибуция 
(Consonant clusters and their distribution, с. 47–60). Авторката е обработила съб-
рания от нея материал в групи съгласни, без да обясни какви са целите на тая 
класификация. В нея са включени двойки съгласни, а не са откроени групи съ-
гласни, засвидетелствали специфичен развой от старобългарски и от праславян-
ски език, като: зв zv – zväzda; жд žd – rožda; жг žg – väžga; цв cv – cvät; лдз ldz – sol 
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dza. Така и не става ясно какъв е смисълът от класификацията, като в немалко 
случаи става въпрос за морфонологични особености, т.е. представената група 
съгласни съставлява съчетание на съгласни от основата и от наставката на дума-
та (pk – rop ka; tk – kit ka; kl – užak lîk; dn – xlad nu; vn – rakav nica; sl – mas lu; ml 
– dum liv; lk – sadil ka; ln – zubil nica; rc – sor ce; rk – guber ka; yn – bay nik; šk – kukoš 
ka); от префикс и основа (sp – is pinam; yt – ay tam; fk – f karvam; fm – f muxlen; fp 
– f piram; vb – v bivam). Съчетанията включват краесловна съгласна от основата 
на думата и съгласна от наставката, която понякога е форма за мн.ч.(!) (pv – snop 
ve; gv – neg vi; čv – klüčve; yc – bubay ci; mv – jam ve; šv – koš ve). Съгласната от 
наставката може да е от умалителна форма (čk – zunič ka; mč – imam če; nk – kapin 
ka; nc – yeren ce) или пък да е от глаголна наставка (pt – šup tam; xm – dadax me; 
rž – dor žem; xk – šix kam; yd – doyd am; vč – dov čem; nv – stan vam). Примери-
те обхващат дори чуждици (nb – on beš). Срещат се и фрапиращи грешки като 
включването на съчетания от беззвучни съгласни, които после кой знае по каква 
логика са озвучени в примерите: tp – od pušem; fn – karv no ‘кръвта’. 

Интерес представляват групите от по 3 съгласни, като понякога в съчетани-
ята те са част от префикси и от основа на дума (tpr – ut preš; dgr – od gradem; dm 
– od maxnam; skr – os kruška; scv – ras cvetem; spl – is plaknuvam; zgl – voz glanica; 
zgn – iz gnit; rsk – pors kam; ytv – ay tva; ysv – ay sva); а също от основа на дума и 
от постфикси (fsk – vakîf ski; xsk – mox ski; msk – staruvrem ski; nsk – lan ski; lsk – 
yevel ski; spr – is pravem; rtk – vort ka).

Несъмнено неотбелязването на важната фонетична особеност мекост на 
съгласните е съществен пропуск в работата на авторката, както и за публикаци-
ите на гръцките изследователи. Освен всичко друго се допускат и груби грешки. 
Изписаната на с. 104 дума ba’tu с английско съответствие older brother ’по-въз-
растен брат’ може да се познае в този си облик само по английското съответ-
ствие, защото липсата на отбелязана мекост на съгласната дава съвсем друг 
облик на думата. Това важи и за облик kula‘nu kula‘n=ce kulan=c|a‘; kula‘n=cet|a 
knee ‘коляно’. Ако читателят не е носител на говора или добър специалист в 
тая област, няма как да разбере при облик кулàнце за коленцè или за колàнче 
става въпрос (с. 182). Облик lu’diye лỳдийе вм. л’ỳдийе ’хора’ (с. 96) насочва към 
корен луд ‘човек с психически отклонения’! От посочените примери е видно, че 
авторката не познава в детайли фонетичната система на този български говор. 

На акцентните особености на глагола са отделени точно 20 реда (с. 61–62). 
Според авторските твърдения, не е събран достатъчно материал. За ударение-
то при прилагателните (с. 62) е споменато на 9 реда, като са дадени 3 примера, 
всички от турски произход. Явно става въпрос за неизменяеми прилагателни, 
но наред с облици taze ’пресен’ и gebö ’бременна’ е включено и съществител-
но faydo ’полза’, на което му е прикачено значение ’здрави’! Повече място е 
отделено на съществителните. А тук също има изненади. На с. 63 са избро-
ени съществителни от турски произход, чийто облик може да е характерен за 
речта на младите носители на говора, изучаващи активно турски език, но не 
и за представителите на старото поколение: fîrînji’ baker; dukyanji’ shopkeeper; 
terzi’ tailor; kumšu’ neighbour. Възрастните изговарят: фърънжѝйệ, дукêнжѝйệ, 
терзѝйệ, кумшѝйệ, което е характерно и за говорите отсам границата. На с. 65 
са дадени примери за contrastive stress, т.е. за съпоставително или противо-
поставно акцентуване, като в една част от примерите се съпоставят омоними 
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от домашен, български и от чужд произход: bu’ba ’буболечка’ – buba’ ’татко’; 
i’mam ’имам’ гл. 1 л., ед.ч., сег. време – ima’m ’мюсюлмански духовник’; ka’na 
’къна’ – kana’ ’какво’; mumi’šte ’голямо момиче’ – mu’mište ’голяма свещ’ (уго-
лемителни форми); da’de гл. м.св. време, 2 и 3 л., ед.ч. – dade’ гл. 3 л., ед.ч., сег. 
време. Буди недоумение съпоставката на глагол за 3 л., ед.ч., сег. време be’li 
’бели, обелва’ с турски глагол беллѝ ’очевидно е’, изписан грешно в облик beli’.

На с. 74–75 Сандри изброява съществителни от ж.р., ед.ч., окончаващи на 
-е, които са със засвидетелстван преглас а > е, характерен за родопските гово-
ри, но не го отбелязва като характерна особеност: pe’sne, du’le, kupa’ne, do’štere, 
zmi’ye, du’še, ze’me. Това важи и за глаголните форми за 1 л., ед.ч., сег. време: 
pla‘čem, su‘čem, lo’žem, če‘šem sa, pi‘šem и др. (с. 231); re‘žem, ka‘žem, ni‘žem (с. 
232). Тук е налице още един пропуск, тъй като в посочените примери не се из-
говаря обикновено е, а по-скоро звук ê.

Според авторката само 5 съществителни от ж.р. в говора завършват на съ-
гласна (с. 77), като част от тях са записани неправилно (korv, rož вместо корф, 
рош). Останалите са pors, noš, gelin ’дъщеря, сестра, булка’, изписано неправил-
но, вместо облик гелѝна, включен в граматиката на Караходжа и цитиран под 
линия от Сандри. Облик корв се сравнява с българската книжовна форма кръв, 
пак под линия, без да се правят някакви изводи за характера на фонетичната 
промяна. Някои съществителните от м.р., ед.ч., които авторката е успяла да за-
пише, също са неправилно транскрибирани, със звучна съгласна в краесловие: 
čorv, xläb (с. 78).

На с. 80 са дадени примери с краесловна редукция о > у при съществител-
ни от м.р., ед.ч., без да се отбелязва фонетичната промяна, но като се прави 
под линия съпоставка с българската книжовна норма, в която редукцията, ха-
рактерна за голямата група на източните български говори (Стойков 1993: 97), 
липсва: dä’du, ba’tu, kale’ku, u’yku, mi’žu, buba’yku. Облици с редукция са отбе-
лязани и при съществителните от ср.р., ед.ч.: se’lu, ura’lu, li’stu, kula’nu, o’ku, u’šu 
и др. (с. 82–83).

В раздела, посветен на тройното членуване при имената, при разглежда-
не на членна форма с формант -н- (а защо ли само нея от тройното членува-
не е избрала авторката, не става ясно), се натъкваме на друг парадокс – да 
се отбелязва членната форма като суфикс, към който се прибавя и гласна от 
основата. Сандри пише за суфикс -ону, за да покаже акцентуване на крайна 
гласна о и липса на редукция в членуваните форми на отделни думи, а в слу-
чая става въпрос за членна морфема -ну, прибавена към окончанието на дума-
та (с. 97–98): bra‘šnu brašn=o‘nu flour; mö‘su mes=o‘nu meat; o‘ku uk=o‘nu eye; 
u‘šu uš=ö‘nu ear; vre‘me vrem=ö‘nu time, weather (с. 79). Това изписване е пов-
торено в схемите на с. 111, но при формите за ж.р. са отделени членните фор-
ми: se‘stra=na; dukyan=ji‘=ka=na; pe‘sne=na; kasabo‘=na šišo‘=na; PL se‘str|i=ne; 
dukyan=ji‘=k|i=ne; pe‘sn|e=ne; kasab|i‘=ne; šiš|e‘=ne. А в таблица на с. 112, на 
която се показва акцентен модел на членувани форми, отново се сблъскваме с 
такова слято изписване: gla‘va glav=o‘na; me‘tla metl=o‘na; ro‘sa rus=o‘na и др.

Въпреки че приема да отбелязва само примери с членна морфема с фор-
мант -н-, Сандри все пак цитира изследвачи, които посочват наличие на тройно 
членуване при имената, с форманти -н-, -с-, -т-. Но нито дума не споменава за 
това какви са тенденциите в употребата на тройния член в изследвания от нея 
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говор. А споменатото мнение на цитираната гръцка изследователка Адаму, че в 
говора на едно село в окръг Еврос, без да се посочва кое е то, членните форми с 
формант -н- отпадали за сметка на тия с формант -с-, като не са дадени приме-
ри, трябва да се провери и чак тогава авторката да му се доверява. За сведение 
на Сандри сред множеството българоезични махали в Димотишко има няколко 
села: Руса, Бобалар, Голям Дервент, Демирен, но за кое все пак става въпрос? А 
липсата на илюстративен материал поражда съмнения за истинността на твър-
дението (с. 38). 

Половинчатите наблюдения на Сандри, съчетани с липсата на добри по-
знания за граматичната система на българския език, пораждат твърдения 
като това, че в 12 думи от м.р., ед.ч. крайната съгласна е палатална пред окон-
чанието за мн.ч. -е, като някои от тях имали и окончание -ye (с. 89): da’skal 
da’skaly|e da’skal|e teacher; brat bra’ty|e bra’t|ve brother; kon ko’ny|e ko’n|ve 
horse; so’lmen so’lmeny|e so’lmen|e snail; bu’rbun bu’rbuny|e bu’rbun|e hornet; 
ka’vur=in ka’vury|e unbeliever; ko’mar ko’mary|e mosquito; svat sva’ty|e father-in-
law of one’s child; ko’kal ko’kaly|e bone; dro’ben dro’beny|e clod of earth; gu’šter 
gu’štery|e lizard. Несъмнено примерите с меки съгласни л’ и н’ пред предна 
гласна е, както и с употреба на окончание -йе за мн.ч. в местния родопски го-
вор, като част от рупските говори, са доста повече, но трябва този говор да се 
изследва задълбочено и чак тогава да се правят изводи.

При членуваните форми за мн.ч. на съществителните имена от ср.р., окон-
чаващи на йотувана гласна, от типа svi’ne – svi’nye – svi’nye=nu, са отбелязани 
и плурални форми gro’zdye – gro’zdye=nu; li’stu – li’stye=nu (с. 105). Но в случая 
грòзде не е форма за мн.ч. Може авторката да е записала членувана форма за 
мн.ч. лѝстйену на съществително лѝсту, но е факт наличието на съществител-
но лѝсте, което е от ср.р., ед.ч., за назоваване на листен фураж за добитъка и 
неговата членувана форма в ед.ч. е лѝстйену, -су, -ту. За съжаление Сандри 
е записала само толкова думи, а те са много повече. В тая група могат да се 
включат съществителните от м.р., които в ед.ч. имат наставки -тел, -ар, -ен. Но 
това няма как да стане без нужното добро познаване на българския език и на 
неговите южнородопски диалекти.

Под линия на същата страница авторката стига и до друго заключение, че 
форма за мн.ч. на съществително цвят е цветйè: and tsvät ‘flower’, tsvety|é 
‘flowers’ (56). От английските съответствия в примера е видно, че става въпрос 
за дума цвете или за цвят на растение, но формата за ед.ч. в местния говор 
на названието за цвете е кѝтка, а дума цвêт има друго значение. 

Сред изброените на с. 106 съществителни от ж.р., ед.ч., които в мн.ч. при-
емат членна форма -не, Сандри е включила и съществително mîxtü’ mîxtü ye=ne 
’мюфтия’, което е от м.р.!

На с. 91 изследователката стига до друг „важен“  извод, че в две същест-
вителни, обозначаващи хора denoting humans (а става въпрос за назоваване 
на граждани на определена държава) и завършващи на -ин, формите за мн.ч. 
включват промяна ч – ц: тỳрчин – тỳрци; америкàнин – америкàнци, като 
обяснението за втория пример е свързано отново със звук ц в наставката. Но 
има и други названия: аламàнин ’германец’ – аламàнци.

Сандри отбелязва дателни падежни форми с окончание -у при съществи-
телни от ср.р., ед.ч. от типа котету, детету, като споделя, че по данни на 
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отделни осведомители имало и падежна форма -уму (дететуму), която тя не 
била чула (с. 117). А такива падежни форми са факт. 

В раздела за прилагателни имена отново е налице изписване на звучна 
съгласна в краесловие: xu‘bav good; mo‘ršev thin; bra‘zgav hoarse (с. 142). На 
с. 141 са изброени прилагателни с наставка -ан, без да се определи редуцирана 
гласна ạ ли се артикулира, или обикновена гласна а: bo’lan, gla’dan, dre’ban, 
mo’kar, o’star, po’lan (изговаря се пồлạн), pra’zan, si’tan. На с. 144 е посочен, 
наред с облик güvö‘žde, облик за м.р., ед.ч. ko’rmesti pregnant ‘бременен’. На с. 
146 отново е изписана форма ko’rmesti – ko’rmest=en pregnant ‘бременен’ на-
ред с viso‘k viso‘k=en tall и др. Така читателят научава, че според особеностите 
на местния говор и същество от мъжки пол може да е бременно!

На същата с. 146 прилагателните така са разделени на части, че не става 
ясно кое е основа, кое – членна форма и въобще каква функция изпълнява зву-
кът, означен с графема y: bäl – bä’ly=en white; gulä’m – gulä’my=en big; dlög – 
dlö’gy=en long; krop – kro’py=en. Ако приемем, че е отбелязан glide y (глайд й), 
както пише на с. 15, тогава неправилно са разсечени йотуваните гласни! И тук 
е налице непознаване на местния български говор, като сред откритите при-
лагателни, които образуват умалителни форми със суфикс -к-, а не с -čк- (bä‘l 
bä‘l=k=en white; debe‘l debe‘l=k=en fat; gro‘zan gro‘zan=k=en ugly и др.), се среща 
и странното прилагателно глад (?): glad gla‘d=k=en smooth. Когато се види ан-
глийското съответствие, става ясно, че се има предвид общобългарското прила-
гателно гладък, а не изписаното съществително глад!

На с. 183 са представени умалителни форми със суфикс -инку, като е отбеля-
зано наличието само на 3 съществителни с такава умалителна наставка и се прави 
уговорка, че съществително устà няма форма за ед.ч. Но няма как да има, тъй 
като е съществително от ж.р., за разлика от другите две, които са от ср.р. (òку o‘ku 
uč=i‘nku uč=i‘nk|i и ỳшу u‘šu uš=i‘nku uš=i‘nk|i,) и формата е устѝнка usta‘ ust=i‘nk|i. 

На с. 160 авторката разглежда относителни местоимения, като пише за 
relative pronoun žö (относително местоимение ж’о), към което се добавял оп-
ределителен член -с, -т, -н. В случая става въпрос за коренна морфема, защото 
членуваните форми обикновено са жòну, жòна, жòсу, жòту, без мекост на съ-
гласна ж, и т.н. За съжаление Сандри не се е постарала да види специфичното 
в употребата на това старобългарско по произход местоимение. 

На с. 221 при представяне на спрежението на i/е глаголи в yem (!) авторка-
та прибавя към форми на глагол bi‘yi/e- bi‘ye-m (бѝйем) ‘мириша’ минали при-
частни форми на глагол съм – бил: bi-l, bi‘-l|a, bi‘-l|u, bi‘l-|i. Но това не ѝ пречи 
на с. 222 да включи същите причастни форми вече като част от парадигмата 
на новооткрит от нея глагол sa‘‘- (Table 10.13 Paradigm sa‘‘-)? А изненадите не 
свършват дотук. В парадигмата на глагол гре-, т.е. грея, са включени несъщест-
вуващи елови причастни форми gra-l, gra‘-l|a, gra‘-l|u, gra‘-l|i, а родопските, 
както и общобългарските форми са гр’ал / грềл… (с. 224). 

Прави впечатление, че изследователката съвсем произволно определя за 
основна форма на глагола не формата за 1 л., ед.ч., сег. време, а тази за 2 и 3 л., 
ед.ч., като не се съобразява с утвърдените граматични правила и с терминоло-
гията на българския език.

На с. 204 са представени в таблица кратки глаголни форми за 3 л., ед.ч., 
сег. време, като са събрани на едно място кратки инфинитивни форми (ye‘‘- to 
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eat; se‘- to sieve, sow, suckle; sme‘- sa to laugh; gre‘- to warm), наред с форма за 3 
л., мн.ч., сег. време на глагол съм – са, а също с форми за 3 л., ед.ч. на глаголи: 
сп’ôм – spi‘- to sleep; звôм са – zve‘- sa to be called. Всички глаголи, открити от 
изследователката, били с две или повече срички, а само 8 били едносрични. Но 
ако се вмъкнат всички форми на спомагателния глагол съм, те ще станат доста 
повече. Освен това има и други кратки глаголни форми в конструкции от типа 
нимой пи, нимой ми, стига бра, стига дра и др.

В раздела за глагола изследователката посочва само едно минало време, 
най-често имперфект, като не е отбелязала форми за аорист. А дори да е по-
сочила на места такива форми, не ги описва какви са (с. 205, 209, 212): i‘ma- 
i‘ma-m ima‘-x; ima‘-še; ima‘-še; ima‘-xme; ima‘-xte; ima‘-xa; ima‘-l (форми имàх, 
имàше, имàхме, имàхте, имàха, имàл не съществуват в местните говори, за 
разлика от имềх, имềше, имềхме, имềхте, имềха, имềл); se‘ta- sa se‘ta-m; se‘ti-
x; se‘ti-0 or se‘ta-še; se‘ti-0 or se‘ta-še; se‘ti-xme; se‘ti-xte; se‘ti-xa (с. 209). Тук в 
графа РАSТ (минало време) са отбелязани успоредни форми se‘ti-0 or se‘ta-še; 
se‘ti-0 or se‘ta-še, без да се дават някакви пояснения какви са тия успоредно по-
сочени глаголни времена. Дори в отделни случаи авторката пише за варианти 
на глагола, без да посочва различни времена, които имат примерите: chop’ and 
strige‘‘- ‘to shear’, a variant of the first person singular exists in which the stem is 
stressed: baxtä‘-x, bo‘xta-x; sečä‘-x, se‘ka-x; striže‘-x, stri‘ga-x. (с. 210). Това важи 
и за показаната глаголна парадигма на спрежението с подвижно ударение: 
žive‘‘- ži‘va-m; žive‘-š…; živa‘-x; živa‘-še; živa‘-še; živa‘-xme; živa‘-xte; ziva‘-xa; živa‘-l 
(с. 212). Тук несъвършенството на използваната транскрипционна система не 
позволява правилно да се изпише глаголната форма живềше вм. живàше, 
живềхте вм. живàхте и т.н.

В таблицата на с. 224 са дадени перфектни, но не и имперфектни форми на 
едносричните глаголи: Table 10.15 Paradigms monosyllabic verbs: gre‘( grö(m gre(š 
gre(0 gre‘(me gre‘(te grö(t; grä(x grä‘(še or grä(0 grä‘(še or grä(0 grä‘(xme grä‘(xte 
grä‘(xa; gra(l gra‘(l|a gra‘(l|u gra‘(l|i; gr(ey gr(e‘y(te; grä warm;

sme‘( sa smö(m sme(š sme(0 sme‘(me sme‘(te smö(t; smä(x smä‘(še or smä(0 
smä‘(še or smä(0 smä‘(xme smä‘(xte smä‘(xa; smä(l smä‘(l|a smä‘(l|u smä‘(l|i; sm(ey 
sm(e‘y(te; smä laugh и др. 

Неправилно отбелязване е налице и при глагол бòхтам: бахтèхте вм. 
бахтềхте; бахтàше вм. бахтềше и др.: baxte‘‘- bo‘xta-m; baxte‘-š; baxte‘-me; 
baxte‘-xte; bo‘xta-x or baxta‘-x; baxta‘-še or baxta‘-0; baxta‘-še or baxta‘-0; baxta‘-
xme; baxta‘-xte; baxta‘-xa.

При глагол пѝйе са посочени успоредни аористни и имперфектни фор-
ми, без да се уточнява кои какви са: piye‘‘- pi‘ye-m; piye‘-š…; piya‘-x; piya‘-še or 
piya‘-0; piya‘-še or piya‘-0; piya‘-xme; piya‘-xte; piya‘-xa; ; pi-x; pi-0; pi-0; pi‘-xte; 
pi‘-xte; pi‘-xa.

Изследването, особено в раздел „Синтаксис“ (с. 224–241), е разработено 
като учебник или граматика на отделен език, а не като изследване на особе-
ностите на един говор. Тук дори синтактичните конструкции са представени 
с положителна и отрицателна форма: Фатмè йедè; Йедè ли Фатмè?; Фатмè 
нимỳй йа и т.н. (с. 234). Не се обяснява например характерният словоред: спо-
магателен глагол съм + отрицателна частица не + минало причастие: Йа сам не 
ходил на хлêп (с. 264) и др.
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В заключението на с. 274 Сандри отново изтъква, че това е първата грама-
тика на „гръцко помашко разнообразие“ (Greek Pomak variety) (!), като пак отбе-
лязва, че синтаксисът и глаголът не са разгледани достатъчно обхватно и пълно. 
Според нея изследването на „пашевишкия помашки“ (Paševik Pomak) запълва 
една празнина в познанията за югоизточните славянски диалекти, говорени в 
Гърция, и разкрива някои уникални техни характеристики като наличието на 
„предни заоблени гласни фонеми ö и ü“  (front rounded vowel phonemes ö and 
ü), които се срещат и „в други разновидности на „помашки“, но „не са засвиде-
телствани в други югоизточни славянски диалекти извън Гърция“ (!). Тук трябва 
да се уточни, че така отбелязаните вокали са специфични за турската вокална 
система и не са характерни за местните родопски говори, а са нови за тях като 
ново турско езиково влияние. Що се отнася до специфичния за българските 
родопски говори вокал ô, то той е с широко разпространение в цялата родоп-
ска говорна територия, но изследователката не е могла да разграничи двата 
вокала. Това важи и за вокал ’у, отбелязван от нея с графема ü. Към другите 
„уникалности“  са посочени definite dative suffix определителен дателен суфикс 
-u=ne-xi -унехи за ж.р., ед.ч. и за прилагателни (имат се предвид определителни 
форми с членна морфема от тройната показателна система, но тук представена 
само с морфема -н-). В случая не се разбира дали членните морфеми с морфе-
мен показател -с- или -т- също са уникални и въобще дали авторката е открила 
форми със суфикси -усехи и -утехи. Най-сетне към „уникалните“ особености 
са отбелязани и фонетичните промени при членуване на същ. имена от ж.р. в 
ед.ч. от рода ko‘sa, kuso‘na. Но Сандри не си е направила труда да се поинтере-
сува все пак има ли ги тия особености и в родопските говори на българска тери-
тория. Така изводите за уникалности се оказват заключения на изследователка, 
която е събрала половинчати данни от един териториален родопски говор на 
българския език, без да има нужната добра езикова подготовка. Записвала е 
диалектния материал на ръка, което е недопустимо за днешните съвременни 
изисквания относно събиране и обработка на диалектен материал при терен-
ни проучвания. По тоя начин на читателя не му става ясно защо „откритите“ от 
Сандри вокали ö и ü са уникални. Като вокали, характерни за турската вокална 
система, или като вокали с мекост на предходната съгласна, характерни за бъл-
гарската вокална система, но несполучливо отбелязани с посочените графеми? 
И двата вида гласни са разпространени в българската диалектна територия, но 
се отбелязват прецизно от изследователите, а не като едва прохождащата в 
българската диалектология англоезична изследователка, която на всичко отго-
ре има самочувствието за добре свършена работа. Несериозен е и подходът 
ѝ да отбелязва точен брой на думите в местния говор, които показват дадена 
диалектна особеност. От проведените половинчати изследвания са записани 
определен брой думи, но това в никакъв случай не е окончателната бройка, 
за да бъде тя утвърждавана. Авторката предполага, че трудът ѝ ще послужи 
за основа на бъдещи социолингвистични изследвания. Но при всички случаи 
бъдещите изследователи, дори социолингвисти, които посегнат към тоя труд, 
пълен с грешки, трябва много да внимават доколко да се доверят на данните, 
включени в него. 

Отново трябва да се спомене, че никакви изследвания на български диа-
лектолози не са споменати, с изключение на един-два цитата от книгата на 
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Ст. Стойков, цитирани погрешно. Защо тогава е било нужно да се изпишат в края 
библиографски данни за изследвания на Ст. Кабасанов и на Сл. Керемидчиева? 
При всички случаи тая библиография не помага трудът да стане по-качествен. 
Може би ще се намерят англоезични учени, които да оценят положително тоя 
труд, но едва ли това ще си позволи да направи един добър специалист в да-
дената област, защото в науката отдавна отмина времето на половинчатите из-
следвания, които така или иначе бързо се забравят или пък не се забравят, а се 
цитират като пример за некомпетентно написано изследване. Трябва да се от-
бележи, че тук са представени само част от пропуските в труда, които са много 
повече, защото идеята не е да се прави цялостен негов разбор, а да се покаже 
колко важно е да бъде прецизно изготвено едно изследване, което да послужи 
за основа на бъдещи проучвания.
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НАЗВАНИЯ ЗА БЕЛЕГ ОТ ОПАРЕНО В РОДОПСКИТЕ ГОВОРИ 

Едно от най-ясно открояващите се и най-съществени доказателства за 
единството на българския език в неговата цялост (книжовна норма и диалекти) 
се открива в относителната еднаквост на основния речников фонд (основния 
речник) на всички негови проявления (Стойков 2002: 296). Не така обаче стоят 
нещата с речниковия състав на отделните български говори, който е доста пъс-
тър и се определя като важен фактор за съществуване на различия между тях 
(Стойков 2002: 297). Много често в основата на названието на определен обект 
от извънезиковата действителност дори в рамките на диалекти, принадлежа-
щи към една и съща говорна група, като негов основен структурен елемент се 
залага различен белег. Това води до формирането на диалектизми, които са 
забележителни със своята образност, свежест, а често и емоционалност, и е ва-
жно свидетелство за словообразувателните възможности на българските тери-
ториални говори. Типичен пример за това са родопските говори, чиято лекси-
кална парадигма не отстъпва по своята архаичност и богатство на фонетичната 
и граматичната им система.

Категорично доказателство в подкрепа на изказаното твърдение предста-
влява фактът, че като название на белега от опарване, характеризиращо се с 
най-висока честота на употреба, в родопските говори функционира една лексе-
ма с изконно български произход. Става дума за съществителното от мъжки род 
белег със значение ‘знак; следа; признак, отличителна черта’, което се отличава 
с изключителна архаичност, тъй като представлява заемка от първобългарски 
(срв. тур. bilgi, belgi ‘знак, белег’) в стб. ез. αύëύгú (БЕР 2007: 41), поради което 
има общобългарско разпространение (включително в книжовния език). Анали-
зираната лексема се среща в голяма част от родопските говори от всички кра-
ища на разглеждания ареал, често съществувайки успоредно с друго, по-тясно 
диалектно название на референта (срв.: бδл’ηк – с. Богутево, Асеновградско; 
селата Долна Арда, Елховец и Кремене, Смолянско; бδл’ек’ – с. Добралак, Асе-
новградско; белδк – селата Цветино, Костандово и Драгиново, Велинградско; с. 
Ракитово, Пазарджишко; селата Батанци и Бориново, Маданско; с. Левочево, 
Смолянско; бел’δк – селата Туховица, Бръщен и Боголин, Гоцеделчевско; селата 
Момчиловци и Средногорци, Смолянско; б’ηлδк – селата Широка лъка и Стой-
ките, Девинско; б’ηл’δк – селата Буйново, Селча и Осиково, Девинско; с. Мъгли-
ща, Маданско; б’δл’ηк – с. Ерма река, Маданско; б’ъл’δк – с. Върбово, Девинско; 
б’ел’δк – с. Брезе, Девинско; с. Лимец, Крумовградско; с. Буково, Смолянско; 
с. Малка Арда, Ардинско; бъlδк – с. Гела, Девинско; б’елδк – с. Горни Деве-
сил, Крумовградско; бел’δк’ – с. Егрек, Крумовградско; с. Лясково, Смолянско; 
б’δл’ак – с. Старцево, Златоградско; бδл’ηк // бêл’δга // бêлδк – Смолян; беlãк 
– с. Шаренка, Маданско; бηlδк – с. Ахряне, Смолянско; бел’δк – селата Борови-
на и Лещак, Маданско; с. Върбина, Смолянско; б’êл’àк – с. Барутин, Пещерско; 
бèл’ак – Равногор, Пещерско; с. Лъкавица, Асеновградско; бèл’ạк – с. Забърдо, 
Асеновградско; с. Бряговец, Крумовградско; б’èл’ак – с. Сърница, Хасковско; 
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б’ел’àк – с. Любча, Пещерско; бел’àк – селата Сърница и Дорково, Велинград-
ско; селата Долнослав, Чепеларе, Новаково, Орешец, Югово и Добростан, Асе-
новградско; селата Еникьой и Габрово, Ксантийско; с. Беслен, Гоцеделчевско; с. 
Горни Юруци, Ивайловградско; селата Черничево и Стрижба, Крумовградско; с. 
Голешово, Санданско; с. Искра, Първомайско; с. Николово, Хасковско; с. Черна 
могила, Харманлийско; с. Жълтуша, Ардинско; с. Домуздере, Дедеагачко; с. Ро-
зово, Пещерско; бил’àк – с. Наречен, Асеновградско; б’ηл’àк – с. Радилово, Пе-
щерско; бèлек – с. Козарско, Пещерско; с. Козаново, Асеновградско; бèл’ηк – с. 
Ливадища (вече несъществуващо); селата Змеица и Ягодина, Девинско; с. Лил-
ково, Пловдивско; селата Долни Рудозем, Петров дол и Неделино, Маданско; 
с. Чавдарица, Пещерско; бèлẹк – с. Ситово, Плов дивско; бèл’ек – с. Вълчи дол, 
Смолянско; б’èлек – с. Боянци, Асеновградско; б’èл’ηк – с. Црънча, Гоцеделчев-
ско; с. Давидково, Смолянско; бèл’ек’ – с. Долно Ботево, Хасковско; белèк – с. 
Пловдивци, Маданско; с. Аврен, Крумовградско; с. Смилян, Смолянско; бел’èк 
– селата Славейно и Загражден, Смолянско; с. Пет ково, Ардинско; селата По-
крован и Джурково, Ивайловградско; селата Слащен и Жижево, Гоцеделчевско; 
белèк’ – с. Кочан, Гоцеделчевско; бел’èк’– с. Тракиец, Хасковско; с. Смирненци, 
Харманлийско; б’ел’èк’ – с. Стамболово, Хасковско; белèк’ – с. Тънково, Хасков-
ско; б’ηлèк – с. Оряховец, Ардинско; б’δл’ηк // упàренọ – с. Триград, Девинско; 
бел’δк’ / ỳпạр’ – с. Габрица, Смолянско; бèл’ак // нишàн – с. Ляски, Гоцедел-
чевско; б’ел’àк // нишàн’ – с. Черешово, Драмско; бèл’ак // мишàн – с. Долно 
Луково, Ивайловградско; бел’àк // пỳкъл’ ‘мехур от изгаряне’ – с. Пчеларово, 
Кърджалийско; бел’àк // нишàн – с. Парил, Гоцеделчевско; лиш’àн // бел’àк // 
фỳшкул ‘мехур от изгаряне’ – с. Малево, Асеновградско; мишàн’ // бел’àк – с. 
Караклис, Димотишко; бел’àк // дангм – с. Райково, Смолянско; бел’àк // п³рхул’ 
‘мехур от изгаряне’ // фỳшкул // ỳпар – с. Хвойна, Асеновградско; мешàн’кạ // 
белàк – с. Мандра, Хасковско; мишàн // бèлек – с. Царева поляна, Хасковско; 
болèшка // б’èлек – с. Девисилица, Крумовградско; бел’èк // дамгà – Златоград 
и др. (Арх. РДА).

Тъй като съществителното име белег има по-общо значение ‘следа, диря, 
отпечатък, обикновено върху човешкото тяло, която може да бъде причинена 
от различни въздействия (удар, порязване, зарасла рана, изгаряне, изцапване 
и под.)’ (РБЕ 2001: 686–687), родопчани често уточняват причината за появата 
на разглеждания обект от действителността, като използват номинална кон-
струкция, задължително включваща анализираната лексема (напр.:  бδл’ηк ат 
ỳпар’ – с. Чепинци, Маданско; бъlδк от ỳпал’ – с. Солища, Девинско;  белδк от 
ỳпар – с. Долно Фатово, Смолянско, и под. (Арх. РДА).

В част от родопските говори със същото значение се употребява морфоло-
гичният вариант от женски род на съществителното белег (срв.: белδгạ – с. Мо-
гилица, Смолянско; бел’δгạ – с. Буково, Смолянско; б’ηл’èгạ – селата Виево и 
Кутела, Смолянско; бел’èгạ – с. Горна Арда, Смолянско; б’ηл’ηгạ – с. Долно Кре-
мене, Смолянско; бел’δга – с. Тихомир, Крумовградско; бел’èгạ – с. Дряново, 
Хасковско; с. Мугла, Девинско; бил’àгạ – с. Беден, Девинско; б’ηлàга – с. Ляско-
во, Девинско; ỳпър // бил’àгъ – с. Настан, Девинско, и др. (Арх. РДА).

Като название на белега от опарване в лексикалната система на родопски-
те говори функционира и персийската заемка нишан (от перс. nian ’знак’), коя-
то през турски език (тур. nişan ‘знак, признак; следа’) навлиза в българските ди-
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алекти със същото значение ‘знак, белег (от рана, изгаряне и пр.); цел, прицел’ 
(БЕР 1995: 664). Идентичната семантика, както и широкият ареал на разпрос-
транение на тази дума на диалектно равнище независимо от вероизповедани-
ето на използващите я хора, е причината тя да стои на второ място по честота 
на употреба в анализирания географски ареал (срв.: нишàн – селата Делчево, 
Тешово, Лъки, Гайтаниново и Нова Ловча, Гоцеделчевско; с. Зърнево, Драмско; 
селата Варвара, Паталеница и Дебращица, Пазарджишко; селата Мулдава и 
Болярци, Асеновградско; с. Момарско, Смолянско; нишàн’ – с. Вълкосел, Гоце-
делчевско; ниш’àн – с. Брястово, Хасковско; нишèн – с. Турян, Смолянско  (Арх. 
РДА) и (подобно на съществителното белег) често да се включва в състава на 
пояснителна номинална конструкция със същото значение (напр.: нишàн ут 
ỳпạрạк – с. Илинден, Гоцеделчевско; нишàн ут ỳпар – с. Белотинци, Драмско, 
и др. (Арх. РДА), да се среща в своя морфологичен вариант от женски род (срв.: 
нишàн’кạ – с. Пилашево, Първомайско (Арх. РДА), или се използва успоред-
но с друго название на разглежданата реалия (срв.: бèл’ак // нишàн – Ляски, 
Гоцеделчевско; бел’àк // нишàн – с. Парил, Гоцеделчевско; б’ел’àк // нишàн’ – 
с. Черешово, Драмско; ỳпạрък // ниш’àн’ – с. Волак, Драмско (Арх. РДА).

В резултат от протичането на сложни дисимилационни процеси със значе-
ние ‘белег от опарване’ в родопските говори се употребяват и съществителните 
мишан (вероятно с дисимилация м-н < н-н (БЕР 1995: 142) и лишан (с далеч-
на дисимилация н-н < л-н (БЕР 1986: 444), които се характеризират със същия 
произход (от перс. nian ‘знак’ през тур. nişan ‘знак, признак; следа’ (БЕР 1995: 
664) като анализираното по-горе име нишан и подобно на него се срещат като 
морфологичен вариант от женски род на съответната лексема или се употребя-
ват във вариант с друго диалектно название на разглеждания обект от действи-
телността (напр.: мишàн – с. Попско, Крумовградско; селата Мезек, Вълче поле 
и Мало Градище, Свиленградско; селата Гугутка, Хухла, Черничино, Камилски 
дол, Драбишна и Сив кладенец, Ивайловградско; м’ишàн – с. Горно Луково, 
Ивайловградско; бèл’ак // мишàн – с. Долно Луково, Ивайловградско; миш’àн’ 
– с. Сусам, Хасковско; мишàн // бèлек – с. Царева поляна, Хасковско; мишàн’ 
// бел’àк – Караклис, Димотишко; мишàн’ // пърхул’ ‘мехур от изгаряне’– с. Ха-
сърлъ, Ферешко; мешàн’кạ // белàк – с. Мандра, Хасковско, а също: л’иш’δн 
– с. Лъджа, Смолянско; лишàн – селата Яврово, Бачково, Червен и Горнослав, 
Асеновградско; лиш’àн // бел’àк // фỳшкул ‘мехур от изгаряне’ – с. Малево, Асе-
новградско; лишàн, лишàнка // фỳшкул’ // п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ – с. Па-
велско, Асеновградско (Арх. РДА). 

От домашния по произход глагол паря (от стб. парити, пар«, париши) със 
значение ‘заливам с вряла вода; поставям на пара’ се образува производният 
опаря, който означава ‘с огън или нещо горещо засягам кожата на някого, като 
му причинявам болка’ и стои в основата на формираното на диалектно равни-
ще в българските говори съществително упар, характеризиращо се с наличието 
на семантика ‘пришка, мехурче от опарено, рана от изгорено, белег от изгоре-
но’ (БЕР 1996: 78–79, РБЕ 2002: 591–592). То също е често срещано в родопския 
ареал (напр: ỳпар – с. Горноселци, Гоцеделчевско; с. Косово, Смолянско; ỳпạр 
– селата Влахово, Полковник Серафимово, Устово и Търън, Смолянско; бел’δк’ 
// ỳпạр’ – с. Габрица, Смолянско; ỳпър – селата Бостина, Писаница и Хасовица, 
Смолянско; бел’àк // п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ // фỳшкул // ỳпар – с. Хвой-
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на, Асеновградско; фỳшкуl // ỳпар – с. Дедово, Пловдивско; ỳпър // бил’àгъ – 
с. Настан, Девинско; ỳпър’ – с. Касъка, Пещерско (Арх. РДА). Не са редки слу-
чаите, когато в родопските говори със същото значение се употребява и раз-
ширената с наставка -ък- форма на разглежданото съществително (вж.: ỳпạрạк 
– с. Теплен, Гоцеделчевско; ỳпарак – селата Дебрен и Абланица, Гоцеделчевско; 
ỳпạрък // ниш’àн’ – с. Волак, Драмско (Арх. РДА), както и нейният морфологи-
чен вариант от женски род (напр.: ỳпạр’кạ – с. Ждребово, Девинско; ỳпар’кạ 
– с. Водни пад, Смолянско (Арх. РДА). 

В представения в статията географски регион със значение ‘белег от опар-
ване’ функционира и субстантивираната форма за среден род на производното 
от същата глаголна основа прилагателно опарен (срв.: уопàрено – с. Борико-
во, Смолянско; б’δл’ηк // упàренọ – с. Триград, Девинско (Арх. РДА), както и 
нейният също домашен по произход (от глагола горя ‘обхванат съм от огън; 
унищожавам; използвам за огън’ от стб. горэти – изгорэти (БЕР 2007: 266) сино-
ним изгорено (срв.: изгар’δнọ – с. Витина, Маданско (Арх. РДА), а асоциирането 
на изгарянето с болката, която то поражда, става причина за функционирането 
и на съществителното болежка (производно от стб. боль ‘болка; болник’ (БЕР 
2007: 64) като название на белега от опарване в лексикалната система на гово-
ра на с. Девисилица, Крумовградско (срв.: болèшка // б’èлек – с. Девисилица, 
Крумовградско (Арх. РДА).

Фактът, че белегът от опарване представлява петно с различен цвят върху 
човешката кожа, става причина за назоваването на този референт в родопските 
говори да се използва и турската заемка (от тур. damga ‘петно’ (БЕР 2007: 317)) 
дамга ‘петно’ (напр.: дạнгм – селата Чокманово, Сивино и Кожаре, Смолянско; 
бел’àк // дангм – с. Райково, Смолянско;  бел’èк // дамгà – Златоград (Арх. РДА).

Нерядко първият белег, който се появява на изгореното място, е мехур, 
пълен с течност. Той също има своите диалектни названия. От тях в родопските 
говори с най-широко разпространение отново се характеризира домашната по 
произход дума – в случая пърхул (от праслав. *ръrxul’ъ, *ръrхulъ (БЕР 2002: 109), 
означаваща ‘подутина по тялото (от ухапване от насекоми или изрив); мехур по 
кожата от изгаряне’ (срв.: п³рхул – с. Орехово, Асеновградско; лишàн, лишàнка 
// фỳшкул’ // п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ – с. Павелско, Асеновградско; бел’àк 
// п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ // фỳшкул // ỳпар – с. Хвойна, Асеновградско; 
парфỳл’е – с. Царино, Момчилградско; мишàн’ // пърхул’ ‘мехур от изгаря-
не’ – с. Хасърлъ, Ферешко; парỳл (с изпадане на х между съгласна и гласна) – 
с. Малък Девесил, Крумовградско (Арх. РДА). 

Способността на този мехур да се пука пък се превръща в мотивация за 
функционирането на производното от глагола пукам ‘правя пукнатина в нещо; 
пека пуканки’ (от чсл. п©кν©ňè, вероятно звукоподражателно (БЕР 1996: 847) 
съществително пукал като название на белега от опарено в кърджалийското 
село Пчеларово (вж.: бел’àк // пỳкъл’ ‘мехур от изгаряне’ – с. Пчеларово, Кър-
джалийско (Арх. РДА).

В Асеновградско за назоваване на мехура, който се появява върху кожата 
след изгаряне, се използва и гръцката заемка фушкул, образувана от фушка, 
вариант на фỳска ‘мехур, пъпка, струпей’ (нгр. φούσκα от стгр. φύσκη – φυσω̃ 
‘надувам’ (Филипова-Байрова 1969: 169), но винаги във вариант и с друго ди-
алектно название на разглеждания обект от действителността (напр.: лиш’àн 
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// бел’àк // фỳшкул ‘мехур от изгаряне’ – с. Малево, Асеновградско; лишàн, 
лишàнка // фỳшкул’ // п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ – с. Павелско, Асеновград-
ско; бел’àк // п³рхул’ ‘мехур от изгаряне’ // фỳшкул // ỳпар – с. Хвойна, Асе-
новградско (Арх. РДА).

Анализът на функциониращите в лексикалната парадигма на родопските 
говори названия, характеризиращи се със семантика ‘белег от опарено’, е не-
двусмислено доказателство за тяхната архаичност и богатството и в това отно-
шение, тъй като показва наличието както на думи с първобългарски и старобъл-
гарски произход, така и на по-нови образувания на домашна основа и заемки 
от редица чужди, предимно съседни, езици. Това разнообразие от наименова-
ния на разглеждания обект от действителността се дължи на значителния брой 
мотивационни признаци, откриващи се в тяхната основа. Освен това от анализа 
на представения диалектен материал ясно проличава, че функционалността на 
всяко от посочените имена, независимо дали е просто или съставно, дали е от 
домашен или от чужд произход, не зависи от вероизповеданието на говорещи-
те съответния диалект.
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ИЗУЧАВАНЕ НА ЛЕКСИКА В СРЕДНОТО
УЧИЛИЩЕ – МЕТОДОЛОГИЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ

Юбилейният сборник, посветен на 80-годишнината на чл.-кор. проф. д.ф.н. 
Емилия Пернишка, е преди всичко признание за нейните заслуги към разви-
тието на българската хуманитаристика и на българистиката, както и израз на 
благодарността на авторите за приносите Ј в тези области. Едновременно с 
това сборникът предлага възможност да се подложи на анализ постигнатото 
в съвременния научен дискурс – преди всичко в областта на лексикологията и 
лексикографията, където юбилярката има най-големи заслуги. 

Резултатите от анализа пораждат различни въпроси. Едни от тях са: каква под-
готовка е нужна на подрастващите, за да притежават компетенциите, от които се 
нуждаят с оглед на бъдещата си социална реализация; как в средното училище да 
се развиват уменията на учениците да си служат с лексикалното богатство на бъл-
гарския книжовен език; как да усъвършенстват езиковия си усет; как да използват 
лексикалния си запас; да откриват отклонения от книжовните норми в речта си и 
в речта на заобикалящата ги среда (семейство, приятели, училище, медии). 

Със статията се цели да се представи система от учебни дейности, необходи-
ми и достатъчни за постигане на резултатите, набелязани в действащата учебна 
програма. Предложените упражнения не отразяват система в практиката само на 
отделен учител в конкретна ситуация. Тези задачи с различна степен на трудност 
характеризират конструкт, от който преподавателят се ръководи, и са средство да 
се преодолява често срещаната в практиката слабост да се взема под внимание 
само работата със ,,слабите“ ученици и да се пренебрегват нуждите на обучава-
ните, които се отличават с интереси и възможности над средното равнище.

Работата с речниковото значение на думата е привличала вниманието на 
теоретици и практици, но във всекидневната образователна дейност се е огра-
ничавала до обясняване на значението на непознатите за ученика думи. Пора-
ди причини от различно естество изучаването на лексиката не е било обект на 
специален анализ в теорията и практиката на обучението по български език 
(ОБЕ) в средното училище: българският език (БЕ) като учебен предмет се е 
схващал (а често и сега се схваща!) повече като българска граматика. Срав-
нително нов проблем за теорията на ОБЕ като първи език e инвариантното, 
закономерното в системата от учебни похвати за овладяване на лексикална 
и на лексикологична компетентност. Тук и по-надолу конструктът лексикална 
компетентност се разглежда като вид езикова компетентност; лексикологич-
ната компетентност  – като вид езиковедска компетентност (Димчев 2007). 

За първи път въпросът за думата като речникова единица се поставя в 
учебната програма по български език и литература от 1952 г.1 – факт, който дава 
основание да се твърди, че се прави опит за преодоляване на едностранчивост-

1 По програмата на МОН от 1952 г. започват да се водят учебни занятия по лексиколо-
гия. Ще отбележа, че през 1953 г. се публикува учебникът по съвременен български език 
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та в изучаването на  подсистемите на езиковата система. А това е предпоставка 
за осигуряване на комуникативна насоченост на езиковите занятия. Засиленият 
интерес към съвременното състояние на българския език разширява кръга от 
обекти на лингвистичен анализ в клас и е фактор за по-голяма функционалност 
на занятията. Изучаването на лексиката допринася цялостно, холистично да се 
представят всички страни на езиковата система и се подпомагат обучаваните 
да овладяват всичките ѝ елементи2. Въпреки това определящ остава интересът 
към изучаване на книжовната и стиловата норма. На преден план се поставя 
задачата за правилно изразяване, без да се прави връзка с резултатността на 
речевото общуване.

Много са причините за закъснението, с което започва да се изучава систем-
но лексиката в средното училище. Една от тях е недостатъчната разработеност 
в българската лингвистика на въпросите за лексикалната съчетаемост, за труд-
ностите в описанието и изследването на лексикалната система и на подсисте-
мите в структурата ѝ. Причина за подценяване на важността на разглеждания 
проблем е и недостатъчната комуникативна ориентация на ОБЕ. В центъра на 
езиковите занимания най-често се поставя  граматичната структура на изказа.

Надеждна основа за изследване на проблемите на лексикалното обучение 
изгражда съвременната семиотика (вж. по-подробно Касабов 2013). Концепци-
ите за езиковия знак служат да се изясняват системните отношения на лексикал-
ните единици. Думата като езиков знак се разглежда в отношенията ѝ (1) към 
смисловото съдържание на отразяваните обекти (сигматични аспекти); (2) към 
носителите на езика и тяхното поведение (семантични отношения); (3) към дру-
гите знакове в езиковата система (прагматични отношения) и (4) към знаковете 
в текста (синтактични отношения). Анализът на сигматичните, семантичните, 
прагматичните и синтактичните отношения е отправна точка при изучаване 
на думата като езиков знак и при усъвършенстване на уменията да се кодират и 
декодират съобщения, да се обогатява културата на езиковата личност.

Антропологичната ориентация на лексикалното обучение се проявява в 
доближаването на учебните занятия до нуждите, интересите и възприемател-
ните способности на обучаваните. С такава цел, както и от гледна точка на ло-
гиката на познавателните процеси, следва да се разграничава  усвояването на 
лексика от изучаването на лексикология. 

Усвояването на лексика се осъществява в процеса на свободно бораве-
не с езикови средства. Учениците долавят смисъла и функцията на думите не-
преднамерено при слушане и четене (рецептивни речеви актове) и говорене 
и писане (продуктивни речеви актове). Усвояването на лексика започва още в 
предучилищна възраст и продължава в средното училище, като се осъществява 
чрез обучението по всички учебни предмети. 

Изучаването на лексикология е институционално определена педагогиче-
ска интеракция, която е ориентирана към постигане на цели, представени в дър-

на Л. Андрейчин, К. Попов и М. Иванов. В него се разглеждат и проблеми на лексиколо-
гията. Става дума за два различни факта – за учебна програма и за учебник, предназначен 
за студенти в учителските институти. 

2 Вж. по-подробно Коева 2014. 
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жавните образователни изисквания и учебните програми; реализира се с помощ-
та на технология, отговаряща на познавателните възможности на подрастващите, 
на комуникативните им потребности и интересите им. Това схващане намира 
израз в съдържанието и структурата на обучението по лексика като система.

Съдържанието на системата лексикално обучение в средното учили-
ще има отношение към всички видове компетенции3, които се формират на 
занятията по български език. За да бъде лексикалното обучение максимално 
управляем процес, са нужни: проучвания върху речника на подрастващите; 
сведения за това какви думи, на каква възраст и при изпълняване на какви ко-
муникативни задачи се използват. Липсата на такива сведения поражда труд-
ности при формулирането на лингвопрагматичните, лингвокогнитивните 
и лингвокултурологичните цели на лексикалното обучение.

Лингвопрагматичните цели се отнасят до усвояването на комуникатив-
но-речеви умения за:

•	 подбор и съчетаване на думите в зависимост от речниковото им зна-
чение, от комуникативната ситуация и от индивидуалните предпочитания на 
участниците в общуването;

•	 разширяване и активизиране на речниковия запас на подрастващите 
чрез: (1) запознаване със значения на думи, предпочитани в нови за учениците 
социокултурни сфери, и (2) овладяване на нови значения на познати думи – 
развиване на езиковия усет за лексикална и синтактична съчетаемост;

•	  усъвършенстване на уменията да се редактират устни и писмени тексто-
ве с цел да се отстраняват лексикалносмислови и лексикалностилови грешки.

Например4: 

5. клас
Свържете със стрелка всяка дума с нейното речниково значение.
чудо голяма палатка, обикновено с конусообразен връх
ураган нещо, което удивлява със своята изключителност и  
 необичайност
шатър  силен разрушителен вятър

7. клас 
Прочетете текста и изпълнете задачите. 
  Из ,,Песен за човека“
 Тя, случката, станала в село Могила...
 Бащата бил скътал пари. 
 Синът ги подушил, 
 вземал ги насила 
  и после баща си затрил.
 Н. Вапцаров 

3 Измежду съществуващите различни мнения тук се приема схващането, че компе-
тенция е конструкт, който представя същността, инвариантните свойства на явлението. 
Компетентността се  отнася до проявите на компетенция у отделните индивиди  (вж. по-
подробно Димчев 2010: 12, 222).

4 Тук и по-надолу постановките се илюстрират с примери от помагалата, отбелязани 
като Димчев и др. 2014.
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 Запишете и анализирайте словосъчетанията и изреченията, които 
имат по-голяма честота на употреба в разговорната реч.

	Кое твърдение е НЕВЯРНО?
Използването на думи и изрази от разговорната реч в стихотворение-

то на Н. Вапцаров е обусловено от:
А) познаването на ресурсите на българския език;
Б) отчитането на комуникативната ситуация, която се отразява;
В) стремежа на поета да се доближи до своите читатели;
Г) предпочитанието на автора към езика на улицата.

Лингвокогнитивните цели се свързват с овладяване на декларативни и 
на процедурни знания.

•	 Декларативни знания за:
– думата като речникова единица и начините, по които тя функционира в 

речта;
– речниковото значение на думата;
– синонимията, антонимията и паронимията; 
– изразните възможности на синонимите, на антонимите и на паронимите; 
– думите с пряко и с преносно значение; 
– многозначността на думите;
– домашните думи;
– лексикалните заемки; 
– промените в речника;
– видовете речници – тълковен, синонимен, речник на антонимите, на 

чуждите думи, на новите думи и значения.
•	 Процедурни знания за:
– системата от последователни операции на лексикалния анализ и на ре-

дактирането5; 
– операциите при справки с речници и т.н.
Например:

5. клас
В кое изречение има дума, употребена с преносно значение?
А) Блейнаха стада по полята.
Б) Цяла зима спа южният вятър. 
В) Стопиха се снеговете.
Г) Ще долетят през морето бели щъркели.
7. клас 
Прочетете текста и изпълнете задачата.
Чужди думи е имало и ще има в езика ни. Важното е подходът ни към тях 

да бъде диференциран, да знаем кои от тях да изберем за речта си и още по-
вече кога и как да ги употребяваме в нея, за да не ги направим грозни. Това го 
изисква патриотичното ни чувство за запазване на самобитността на културата 
и езика ни.

 В. Мурдаров

5 Срв. Мавродиева, Тишева 2010.
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Посочете ВЯРНОТО твърдение.
Според В. Мурдаров 
А) чуждите думи не са нужни за езика ни;
Б) чуждите думи пречат да се овладяват нормите на книжовната ни реч;
В) няма връзка между употребата на чужди думи и патриотичното ни чув-

ство;
Г) използването на много чужди думи не нарушава самобитността на езика 

и на културата.

Чрез лингвокултурологичните цели при изучаването на лексикология:
•	вниманието се насочва към значението и употребата на думите, към бо-

гатството на българската лексикална система и към възможностите ѝ да бъде 
инструмент за отразяване на най-фини отсенки на мисълта;

•	думите и различните им форми се осмислят като носители на културна 
информация, на елементи от националната ни култура и самобитност;

•	у подрастващите се формира потребност за избор на подходящата дума 
с оглед на комуникативната задача и условията на общуване;

•	обучаваните се запознават с морално-етични понятия – основа за из-
граждане на съвременна ценностна система.

Например: 
5. клас 
Прочетете трите текста и изпълнете задачите.
Т 1. Обичам те, българска реч,
 звук сладък, най-мил в звуковете,
 ту арфа звънлива, ту меч
 на майстор художник в ръцете.

 Ив. Вазов

Т 2. Заблуда е, че само писателите творят книжовния език. А истината е, че 
творец в един език е всеки, който борави с него в обществото.

 Ал. Теодоров-Балан

Т 3. Да си служиш с езика как да е – значи да мислиш как да е: неточно, 
приблизително, невярно. 

 А. Толстой

 Запишете темата на всеки от трите текста.
 Как разбирате твърдението на А. Толстой в Т 3?
 Какво е за поета Ив. Вазов българската реч? Какви чувства изпитва той 

към нея?
 Препишете изречението от Т 2,  с което авторът показва кой е творецът 

на един език.
 Официален е езикът, който се използва в училище, в медиите, в На-

родното събрание и т.н. Кой е официалният език в Република България?
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6. клас
Прочетете текста и изпълнете задачите.
Из интервю с А. Ефтимова
П. Димитрова: Как се оценява дали даден човек е грамотен?
А. Ефтимова: Зависи какво съдържание влагаме в понятието ,,грамот-

ност“. Според мене грамотността е с много по-широко съдържание. Тя не е 
само ,,правилно“ писане и говорене. Грамотността включва възможността 
за използване на езика уместно, за интерпретация, за преценка на досто-
верността и стойността на информацията и пр. Затова грамотността 
се оценява трудно и изисква време.

Грамотността е и социално понятие. Тя се формира на базата на об-
ществените норми за адекватно езиково поведение. Затова и оценката на 
грамотността в различни периоди на общественото развитие е различна, 
защото се променя общественият живот. (...). Грамотността е средство-
то, което ни осигурява безпрепятствено съжителстване с останалите 
хора и реализацията им в различни социални сфери (...).

   Из печата

 Кое твърдение е ВЯРНО според текста?
       А. Грамотността пречи на съжителстването с останалите хора.
       Б. Грамотността не е само правилно писане и говорене. 
       В. Грамотността не улеснява съжителстването с останалите хора.
       Г. Грамотността е само правилно писане и говорене.
 Кое твърдение НЕ Е ВЯРНО  според текста?
       А. Интернет има отношение към грамотността.
       Б. Грамотността отличава хората по основните им знания.
       В. Грамотността е и социално понятие.
       Г. Понятието за грамотност остава неизменно през вековете. 
 Напишете разсъждение на тема Грамотността на съвременния бъл-

гарин / Типични слабости в речта на съвременния българин (по избор).

7. клас
Прочетете текста и изпълнете задачите.

 Из ,,Душа за душа“
(...) Бай Александър шари своя разказ, както си иска. За думата ,,оправи се 

времето“ има пет различни бои: ,,избистри се“, ,,разгали се“, ,,разкастри се“, 
,,разясни се“, ,,засмя се“. Вятърът духа у него в десет бързини: подухва, повява, 
подвява, подлехнува, подпира, брише, стригнува, бръсне, свива елите, ломи. А 
стръмното мери с девет височини!

Изобилието на думи не пречи на словото му да се лее звучно и гладко. Това 
се дължи не на граматиката, а на неговия ритъм и вътрешна мелодика. В името 
на звучността подлогът отстъпва мястото си на сказуемото, сказуемото прави 
път на допълнението. Няма привилегии на отделни думи и канони – кое зад 
кое да бъде. Няма правила и предписания: думите се съчетават само в името 
на красотата. Говоримият език си позволява тая свобода – да бъде независим 
от някои тиранически правила на граматиката – и затова е по-изразителен и 
мелодичен, по-еластичен, жизнен и красив.  

  Н. Хайтов
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 С кои думи Н. Хайтов представя отсенки на мисълта?

 Съгласни ли сте с разсъжденията на Н. Хайтов, че езикът ще бъде ,,по-из-
разителен и мелодичен, по-еластичен, жизнен и красив“, ако ,,бъде независим 
от някои тиранически правила на граматиката“? Обосновете отговора си.

Как хората в едно общество ще се разбират, ако не влагат един и същи 
смисъл в думите, които употребяват; ако не построяват изреченията по начин, 
установен в българския език; ако не изговарят и не пишат по един и същи начин 
думите и изреченията?

Запишете отговорите си на тези въпроси.

Чрез реализиране на лингвопрагматичните, лингвокогнитивните и лингво-
културологичните цели се обогатява лексикалната култура на подрастващи-
те като събирателно понятие, което не се ограничава само до количествено 
нарастване на броя на усвоените елементи (за  това допринасят и  останалите 
дисциплини). От значение са и уменията за изразяване на отсенки в смисъла 
на изказа. 

Лексикалната култура предполага: постигане на единство между зами-
съл и речева реализация, избягване на словно излишество, по-голяма структур-
на организираност на изказа. Важно е учениците да осъзнаят системността на 
лексикалните единици като средство за успешно речево общуване. Без систем-
ност в лексиката не би била възможна оперативността на езиковото съзнание, 
готовността му да се подбират думи, нужни за изпълняване на определени ко-
муникативни задачи, за успешност на речевото общуване (срв. Пехливанова 
2014а; Шопов 2013).

Отправна точка при организацията на учебните занятия е схващането, че 
лексиката може да се изучава (1) като раздел от езикознанието (науката за реч-
никовия запас на езика) и (2) като един от аспектите на езиковите занятия, на 
които речевите изяви (с техните фонетични, лексикални и граматични особенос-
ти) се анализират комплексно. Аспектното изучаване на отделните елементи на 
езиковата система позволява да се отчита спецификата във функционирането 
на лексикалните явления в изречението и в текста – важен фактор за успешно 
усвояване на лексикални понятия и за създаване и затвърдяване на комуни-
кативно-речеви умения. Така думата се осмисля като строителен материал в 
изречението и в текста.  

Познавателните възможности и социокултурните потребности на подраст-
ващите определят разграничаването, отразено и в учебната програма по бъл-
гарски език, най-малко на четири етапа в работата над лексикалните яв-
ления: 

•	 1. – 4. клас: (1) изграждат се умения, посредством които учениците си 
служат с речевите единици в съответствие с комуникативната цел; да употре-
бяват думите с пряко и / или с преносно значение в различен контекст; (2) под-
растващите овладяват знания за синоними и за антоними; учат се да правят 
подбор на думите в зависимост от отношенията между тях; насочват се към 
разликата между еднозначна и многозначна дума и пр.;

•	 5. – 7. клас: (1) актуализират се в система изучените в 1. – 4. клас лекси-
кални явления; усъвършенстват се овладените умения; (2) изученото се над-
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гражда с нова за учениците информация (свързана с лексикалната съчетае-
мост на думите, контекст на думата (езикови и контекстови синоними), 
пряка и преносна употреба на думите, неутрална и експресивна лексика; 
употреба на домашни и на чужди думи; думата като речникова единица; 
работа с различни видове речници). По този начин се овладява инструмент за 
осмисляне на критерии за нормативно правилна и стилистично уместна реч; 

•	 8. клас: синтезират се знанията и уменията на подрастващите при об-
общаване на признаците на понятието за лексикална норма – предпоставка за 
изучаване на лексикалните характеристики на стиловете в съвременния бъл-
гарски книжовен език; 

•	 9. – 12. клас: учениците се запознават с лексикалните особености на тек-
стове, предпочитани в различни социокултурни сфери и отличаващи се с подхо-
дяща употреба на  езикови средства. През този етап (макар че специални часо-
ве не се отделят) фонетични, граматични и лексикални проблеми се разглеждат 
при анализ на текстове в занятията на различни учебни дисциплини. 

Във всеки от етапите проверено средство за формиране на убеждения и 
на личностни характеристики на подрастващите е работата по възприемане 
и създаване на текстове. Методическите задачи, изпълнявани при изучава-
не на лексикология (за разликата между дидактически и методически задачи 
вж. Димчев 2010), се отнасят до анализ на отделни лексикални единици; ком-
плексен анализ на текст; преобразуване на изрази; създаване на текст; работа 
с речници; създаване и четене на таблици, схеми и др. В съответствие с целите 
на лексикалното обучение се организира система от упражнения, измежду 
които основни са лексикалният анализ и преобразуването на изрази.

1) Чрез лексикалния анализ се реализират най-пълно и синтетично функци-
ите на лексикалното обучение. В зависимост от етапа на обучение той включва:  

•	 Изяснява се лексикалното значение на думата.
•	 Определя се произходът ѝ (домашна или чужда).
•	 Характеризира се думата (ако е чужда) като заемка или чуждица (вж. 

Пехливанова 2014б).
•	 Установява се дали думата е книжовна, диалектна или жаргонна.
•	 Уточнява се нейната употреба (пряка или преносна).
Например:

7. клас

Прочетете текста и изпълнете задачите.
  Радват се на уроците по български език

П. Димитрова: Г-жо Кочева, кога започнаха уроците Ви с бежанците?
Г-жа Кочева: По принцип преподавам по български език и литература в 

харманлийското училище ,,Неофит Рилски“. Попаднах в лагера чрез фондация 
,,Каритас“. От фондацията изпратиха всичко необходимо за уроците – тетрад-
ки, буквари, маркери, по една малка черна дъска за всеки ученик. На 24 март 
започнахме, както се казва – от А и Б. Уроците засега се провеждат в стаята, 
определена за гости.
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П. Димитрова: На каква възраст са първите Ви ученици?
Г-жа Кочева: Най-различна. На първия урок се появиха 12–13-годишни 

тийнейджъри, имаше и 3–4 мъже на около 30 г. Всички се държаха много въз-
питано. Участваха активно в урока. Някои от тях, които знаят и английски или 
руски, дори ми помагат с превода. Показах им авторите на нашата азбука Ки-
рил и Методий. Забавляваха се много с изписването на буквите (...). 

 Из печата

 Каква е разликата в речниковото значение на думите бежанец и чуж-
денец? Включете всяка от думите в изречения, с които да подкрепите твър-
денията си. 

 Направете справка с речник (ако ви е необходимо) и запишете разли-
ката в речниковото значение на думите емигрант и имигрант. 

 Направете лексикален анализ на една от думите чужденец, емигрант 
(по избор). 

Образец: бежанец – човек, който е забягнал от родното си място поради 
преследване, размирици, войни и др.; домашна дума; книжовна дума; употре-
бена е с пряко значение. 

За да бъде максимално полезен, лексикалният анализ се съчетава с анализ 
на фонетични, словообразувателни, морфологични, синтактични и стилистич-
ни особености на думите, т.е. с комплексен анализ на текст. Например:

5. клас:
Прочетете откъса и изпълнете задачите към него. 
Един е вятърът, но горската песен е винаги различна. А това е, защото в 

гората има най-различни шумки. Стъпили на тънките си и високи токчета, шум-
ките на планинската осика започват да се клатят и при най-малкото подухване 
на вятъра танцуват, извиват се, превиват се и как ли не, накъде ли не... На дъба 
се опитва да подражава ,,зелената бука“: и той гърми, и той ехти, и той шуми, 
и той като дъба се уж вълнува, но вслушайте се и ще разберете, че това не са 
вълнения сърдечни, а препирни за по-дебело място. 

 Н. Хайтов

 Определете темата на текста. Кои са ключовите думи, използвани от 
Н. Хайтов?

 Какъв е видът на текста? Обосновете твърдението си.
 Произнесете думите клатят се, танцуват, извиват се, превиват се. 

Каква разлика между правоговор и правопис установявате?
 Например: [клатят се]; [кл‘а̀тьът се] 
 Направете словообразувателен анализ на една от думите горската, 

тънките, планинската (по избор).
 Например: горската – горска, гора + ск + а
 Запишете съществителните имена от м. род, ед. ч. Пояснете защо са 

ченувани по този начин.
 Посочете изрази с пряко и преносно значение. С каква цел са подбра-

ни изразите с преносно значение? Направете извод за сферата на общуване, 
за която е предназначен текстът.

30 За словото – нови търсения и подходи
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 Какви повторения откривате в текста?

Припомнете си разликата между уместни и неуместни повторения и 
изяснете с каква цел авторът ги е употребил.

 Направете синтактичен и пунктуационен анализ на изречението 
Стъпили на тънките си и високи токчета, шумките на планинската 

осика започват да се клатят и при най-малкото подухване на вятъра тан-
цуват, извиват се, превиват се и как ли не, накъде ли не... 

7. клас
Прочетете писмото на Стоян до майка му (от разказа ,,Иде ли?“ на Иван 

Вазов) и изпълнете задачите.
Мале, пиша ти това писмо, че съм живо и здраво и че победихме сърбите. 

Слава, да живей България! Аз съм здрав и Рангел Стойнов е здрав, и вуйчов 
Димитър е здрав и праща много здраве на майка си. Сърбите все стрелят в 
плутон и в залпове, ама се плашат много от ,,ура“. Прибери ми от Цветанови 
новия ремик, дето го забравих, че може да го поразят децата. Утре ще гоним 
през драгоманските проходи и като се върна, ще донеса на Кина армаган от 
Ниш; а тебе пращам един лев, да си го харчиш, а Радулча ще науча как свирят 
гранатите. И те поздравлявам. Твой покорен син Стоян Добров. Много здраве 
и на дяда Петра. Щях да му пратя една сръбска пушка, ама сега нямаше как. 
Много надалеч бият, но не мерят добре. Мамо, па много здраве и на Стоянка.

 Какво  споделя Стоян с майка си?
 Запишете изрази от писмото на Стоян, които се отличават с разговорна 

оцветеност. Посочете на кои от тях не ви е ясен смисълът им.
 Като имате предвид изучените езикови правила (от 1. до 6. клас вклю-

чително), запишете примери от писмото, които от гледна точка на съвремен-
ния български книжовен език са неправилни. 

Например:
 в текста:  книжовно:
 живей  живее

Пиша ти това писмо, че съм живо и здраво. Пиша ти това писмо, за да 
 те уведомя, че съм жив и здрав.

 Направете морфологичен анализ на думите победихме, гранатите, 
па, дето.

 Направете синтактичен анализ на изречението Аз съм здрав и Рангел 
Стойнов е здрав, и вуйчов Димитър е здрав и праща много здраве на майка си. 

Определете вида му по цел на общуване и по състав.
 Какво означава думата армаган? В какъв речник ще направите справка? 
 От речта на ваши по-възрастни роднини и близки запишете разговор-

ни думи и изрази, които се срещат в писмото на Стоян. Отбележете тези, кои-
то вие не използвате в речта си.

2) Преобразуването на изрази предполага лексикален анализ и опера-
ции за преобразуване чрез съкращаване, прибавяне, разместване, замества-
не. Анализират се несъответствия между замисъл и речева реализация, както и 
резултатите от преобразуването. 
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Например:
5. клас
Как ще избегнете неуместното повторение в изречението Докато майка 

смогне да измъкне двете ми сестричета, върху дясното ми крило падна въг-
лен и опари крилото.

А)  чрез заместване
Б)  чрез разместване
В)  чрез съкращаване
Г)   чрез прибавяне

Членувайте думите в изреченията:

Самолет... лети много високо.
Ученик... го изпитаха днес.
Цирк... пристигна в град... ни.
Посетих най-големи... стадион.

Разширете изреченията с определения.
Гостенинът пристигна.
Зайчето подскочи.
Зимата дойде.

3) Работа над отклонения от лексикалните норми – важен елемент в 
системата на лексикалните занятия. Анализират се речеви изяви в заобикаля-
щата учениците езикова действителност; развиват се езиковата наблюдател-
ност и уменията на подрастващите да редактират грешки. Например:

5. клас
В кой ред има лексикална грешка?
А) Филмът беше интересен.   Б) Филмът беше хубав.
В) Филмът беше страшен.    Г) Филмът беше бърз.
Направете изводи за лексикалната съчетаемост на думите.

4) Анализ на диалектни текстове – създават се условия за съпоставки 
между книжовно и некнижовно. Учениците се убеждават, че българският книжо-
вен език се отличава не само с престижност на речевите изяви, но  разполага и 
с големи изобразителни и изразителни възможности. От лингвокултурологична 
гледна точка е важен тезисът, че книжовният език е обединително звено между 
отделните диалекти: носителите на определен диалект се затрудняват в общува-
нето си с носители на друг диалект, ако не владеят средствата на книжовния език.

Идея за работа върху диалектни текстове предлага следният откъс. 
 Из „Владика и свинар“
Адно време имало ф адно касабо адин чилек бае зенгинин, ала бил много 

мераклийа за учено. Той имал адно копеле, та го проводил да се учи в адно 
друга касабо. Копелено сидело две-три години и са изучилу доколкуну имало 
там да учот, и се ворнало. Ага го видел бубайку му, посрошнал го, зарадвал са, 
ала си рекол: „Хубаво. Ходи да са учи, ама ни знайа дали са йе научило, или ми 
са отишле на ветеро парине.“ Дошло му на йумом да иде нах владикана и да му 
каже да порука копелено и да го изпита. „Ако ни со йе изучило – казал той, шта 
му купьа свине да пасе.“

 Разказал Г. Чакъров от с. Соколовци
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5) Работа със специализирани речници (тълковни, синонимни, антоним-
ни, речници на чуждите думи, на новите думи и значения, на фразеологични-
те словосъчетания и пр.) – предлагат се допълнителни възможности за разно-
образна лексикална дейност; допринася се за постигане на единство между 
лингвопрагматични, лингвокогнитивни и лингвокултурологични цели. 

Полезен за заниманията по лексика е Учебният речник по етика (Комар-
ска 2000), който съдържа 111 думи, назоваващи нравствени понятия. Поли-
функционалността на речниковите статии може да бъде илюстрирана със след-
ния пример: 

вежливост (кн.), ж., (от рус.), -стта, само ед.ч.: Вежливостта е присъща на 
културния човек; Той кимна със студена вежливост и мълчешком отмина по 
пътя си (Ив. В.); Ваша милост, вървете напред... Тази вежливост Бай Ганьо я 
пуща със сметка (Ал. К.).

•	 Изискване за уважение към хората, готовност да се оказва услуга на 
всеки, който се нуждае от това; добри обноски (проявявам вежливост, подчер-
тана вежливост и т.н.);

•	 учтивост, благовъзпитаност, деликатност, тактичност;
•	 грубост (пренебрежение към хората);
•	 вежлив, прил., вежливо, нареч.
За учителя е важно да познава и да си служи с Терминологичен речник по 

хуманитарни науки (Попова и др. 2007).

6) Комплексно осмисляне на отношенията между текст, изречение, 
дума, звук – служи за засилване на комуникативната насоченост на занятията. 
Например:

7. клас
Прочетете текста и изпълнете задачите.
Ако може това да се нарече лайв!
Как само се променя езикът! С всяка година, с всеки ден едва ли не! Слу-

шаш – уж същият български език, а пък някак си трудно разбираем...
Едно време се казваше „футболен запалянко“, а сега –  фен!
Едно време се казваше „магазин“, „дюкян“, а сега – „мол“, „хипермаркет“, 

„шоп“.
Едно време се казваше „айдук“, „бандит“, „крадец“, а сега – „криминално  

проявен бизнесмен“.
Едно време се казваше „кражба“, а сега – „приватизация“ (...).
 Д. Бежански

 Каква е комуникативната задача на автора?
 Открийте синонимите в текста. Каква е разликата между тях?
 Какъв е произходът на думите, с които са изразени синонимите?
 Кои от използваните думи са от чужд произход? Защо?
 Обяснете смисъла на заглавието. Какво означава думата лайв?
 Обогатяват ли чуждите думи българския език? Обосновете отговора си.



469

7) Съставяне и разчитане на схеми, таблици, диаграми – по този начин 
се обобщават и се синтезират лексикалните знания (декларативни и процедур-
ни). Например:

Разгледайте схемата и отговорете на въпроса: Какво включва речникови-
ят състав на българския език?

            Речников състав на българския език 

   домашни думи       чужди думи 

          заемки           чуждици 

8) Тестови задачи за проверка и оценка на знанията и уменията на 
обучаваните. Например:

7. клас
	В кой от редовете ИМА правописна грешка?
 А. Възпитателят не остана доволен от резултатите.
 Б. Родителят беше ужасен от грешките, допуснати от детето.
 В. Бабишкерката не разбра какви грешки са допуснати.
 Г. Учителът не беше доволен от постигнатите резултати.

	В кой от редовете от задача 1. има неуместно употребена дума? Обо-
сновете се.

9) Занимателни задачи (кръстословици, ребуси, анекдоти) – привличат 
вниманието на учениците и създават интерес към темите на занятията. Напри-
мер:  

7. клас
Какъв извод ще направите от анекдота във връзка с употребата на дума-

та компания? 
 В туристическа  агенция
– Искам един билет за Ню Йорк.
– С коя компания искате да пътувате? Днес 31 компании пътуват до Ню 

Йорк.
– Не искам компании. Ще пътувам сама.
 Из печата

10) Задачи за създаване и анализ на текст – предлагат най-големи въз-
можности за постигане на целите на лексикалното обучение.

Така например при работа с текст, представящ случки от живота в училище, 
учителят поставя допълнителни задачи, като използва различни „казуси“.
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Голяма е функционалността на упражненията, при които се излиза от зами-
съла и се търсят начини за речева реализация:

– за изразяване на отношения между хората във всекидневния живот: чле-
нове на семейство, приятели, близки и познати; 

– за изразяване на: удовлетворение, неудовлетворение, противоположно 
мнение, разочарование, безпокойство и пр. 

Задачите, които се решават на занятията по български език, най-често са 
полифункционални; от тях се подбират тези, които съответстват на логиката на 
конкретния урок. 

*  *  *
В заключение ще подчертая, че за постигането на желани образователни 

ефекти е определяща ролята на преподавателя. Той трябва да бъде подгот-
вен като методик, филолог, социолингвист, психолингвист и т.н. Неговите из-
следователски умения са нужни, за да проучва непрекъснато комуникативните 
потребности, възможностите и интересите на учениците; когато трябва да пре-
ценява какво иска да постигне с всеки урок и със системата от уроци.

Очевидно за подготовката на знаещия и можещ преподавател е важно той 
да разполага с различни учебни помагала (предимно сборници с текстове и 
задачи за упражнения), от които да прави избор, съобразен с функциите на  
учебния предмет български език и с целите на всеки урок поотделно. Именно 
чрез системата от помагала ще се помогне на  учителите да правят избор меж-
ду различни технологични решения. 
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