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НЕПРОКОПСАНИК И ПРОКОПСАНИК – 
ИМА ЛИ РАЗЛИКА?

Abstract: The article focuses on the subject of the lexical relations between two 
words that conventionally are conceived as opposites because of the way of derivation 
of the negative from the positive one. As it turns out however, the unmarked member of 
the opposition in question прокопсаник „rotter, scapegrace“ codes more negative mean-rotter, scapegrace“ codes more negative mean-“ codes more negative mean-codes more negative mean-
ing compared to the marked one непрокопсаник „good-for-nothing“. An explanation of 
this peculiar case is provided in terms of the development of ambivalent meaning for the 
formally unmarked member that makes from it something worse than the straight negative 
example coded by the marked one.

Key words: lexical relations, markedness, opposites of meaning, ambivalence, enan-
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Ако се вгледаме в речниковите дефиниции на прокопсаник и непрокопса-
ник в Речника на българския език (РБЕ 2000: 996; РБЕ 2012: 755–756), няма 
начин да не ни впечатли, че тези думи могат да значат като че ли едно и също 
или твърде близко нещо, докато първата от тях би трябвало да се осмисля като 
обратна по смисъл на втората. „Лесният“ начин да бъде решен този проблем е 
да декларираме, че в случая е налице неутрализация на тяхното противопос-
тавяне. Неутрализация наистина има, но тя се реализира съвсем не по начина, 
който е регистриран и широко обсъждан в езиковедската теория, тъй като в 
нашия случай споделеното или „общото“ значение избира за свое въплъще-
ние не немаркирания член на дадена опозиция, а точно обратното, значението 
на маркирания член на опозицията в лицето на непрокопсаник се възприема 
и от немаркирания член прокопсаник. Как може да се случи подобно нещо?

Както ще видим от детайлния анализ на начините на употреба на тези две 
думи и техните производни, при тях наистина е налице твърде необикновено 
с оглед на своя характер противопоставяне в системата на езика – на отрица-
телен спрямо амбивалентен член на семантична опозиция. При това положе-
ние започва да изглежда логично непрокопсаник да е немаркираният член на 
опозицията, тъй като притежава по-проста семантична структура от прокоп-
саник. В случая маркираност – немаркираност се проявява в една посока на 
формална основа, а в противоположна от семантична гледна точка. Но това е 
опозиция само за онези от нас, които са готови да разграничат нейните чле-
нове. За тези, които не са готови да се вживяват толкова много в това, което 
искат да кажат, прокопсаник значи на практика същото като непрокопсаник, 
само дето първото звучи по-сърцато казано.
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В Речника на българския език (РБЕ 2000; РБЕ 2012), който ползваме за 
ориентация за характера и за семантичния потенциал на двойката думи, която 
е обект на нашия интерес, тази двойка е представена в контекста на следна-
та словообразувателна парадигма на думи със своите тълкувания, намерили 
място в речника: 

Прокопсан – непрокопсан
Прокопсаник – непрокопсаник
Прокопсаница – непрокопсаница
Прокопсия – ?непрокопсия (≈ вървеж – невървеж; 
                      *хранимайко – нехранимайко)
Прокопсвам – (*непрокопсвам)

Директно противопоставени са формите за съществителни и прилага-
телни. При тях имаме безпроблемна лексикализация на отречените значения. 
При глагола отрицанието не може да се лексикализира, т.е. *непрокопсвам 
не е възможно (наличието на глаголи като нехая в действителност не е аргу-
мент, защото в българския език не съществува глагол *хая); това означава, че 
отрицанието на глаголното значение се предполага да бъде реализирано на 
равнище пропозиция, т.е. не подлежи на лексикализация.

При отглаголното съществително ?непрокопсия също имаме известен 
проблем, но то е включено в речника със собствено лексикално гнездо, макар 
и с маркировка, че се използва само като индивидуализъм. Възможностите за 
отричане на значението на отглаголни съществителни подлежи на значителна 
вариация в различни случаи. Така например двойката вървеж – невървеж в 
разговорната реч се възприема като напълно кодифицирана. В други случаи 
обаче наличието на формално отрицателен вариант като при нехранимайко е 
за сметка на липсата на *хранимайко (както това е при глаголи като нехая). В 
случая с ?непрокопсия едно от условията думата да не намира повсеместна 
употреба се заключава очевидно в това, че прокопсия се осмисля в отрицате-
лен смисъл, т.е. не- става излишно от семантична гледна точка.

Непрокопсаник заедно с прокопсвам се възприемат като най-добре уста-
новените с оглед на употребата им в езика от цялата парадигма от производ-
ни думи, представена по-горе. Съществителното непрокопсаник няма с какво 
да ни изненада по отношение на своята вътрешна форма. Както и трябва да 
се очаква от словообразувателния елемент не- в тази дума, тя значи нещо, 
което по този начин се оказва експлицитно маркирано като отрицателно от-
към своето значение:

Непрокопсаник разг., неодобр. Човек, който не се ползва с добро име, 
авторитет и обикн. не е постигнал нищо в живота, тъй като не живее и не пос-
тъпва правилно и разумно; нехранимайко, никаквец. И двамата му синове 
излезли непрокопсаници – по цели дни прекарвали в кръчмите. Г. Дръндаров, 
ВЗ, 54 (РБЕ 200: 996).
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В случая неодобрителността в значението на тази дума намира израз в 
нейната словообразувателна структура.

Ситуацията с прокопсаник в замяна е значително по-сложна, което ведна-
га проличава при преглед на речниковата статия, посветена на това същест-
вително:

Прокопсаник остар. 1. Човек, който се ползва с добро име и автори-
тет, тъй като постъпва винаги разумно, отговорно или е постигнал успех в 
живота. Противоп. непрокопсаник. Такива деца кога отрастат, недей бра 
грижа за тях! Тий щат бъдат истинни хора: почтени селяне и прокопса-
ници. КН, 27.

2. неодобр. Човек, който не се ползва с добро име и уважение поради това, 
че постъпва неразумно, безотговорно, нечестно или не е постигнал нищо в 
живота си; непрокопсаник, нехранимайко, никаквец. Така съм намразила мъ-
жете покрай моя и покрай твоя прокопсаник, че да имам власт, не знам 
какво бих направила. Ст. Чилингиров, РК, 278. Мекосърдечната стрина Сул-
тана, която припада от всяко малко неразположение на жадената рожба.., 
направя от него един разглезен прокопсаник. П. К. Яворов, Съч. II [еа]. Баща 
му [на Трайко] имаше по балкана две-три изгладнели парчета .. Те запустя-
ха. И сега неговият прокопсаник взел да завижда на имотните хора и да им 
издиря едно и друго. Т. Влайков, Съч. III, 270. Представям си как бащата, без 
да се сети, по навик посегва за тоягата си, но неговият прокопсаник е далеч. 
П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 129. Едни окайват адвокатина... Други окай-
ват даскалицата, че си оженила лирите за един такъв прокопсаник, който 
трети път как прави таквиз спекулации. Г, 1863, бр. 3, 20. (РБЕ 2012: 756).

Ако се вгледаме в семантичната структура на тази дума, се вижда, че тя 
разгръща енантиосемия между своите две значения. Това, което не я прави 
актуално енантиосемична, е обстоятелството, че първото значение е оста-
ряло. Както се вижда от приведените в РБЕ примери за нейната употреба, 
второто, отрицателно по своето съдържание значение придобива граждан-
ственост още преди Освобождението на България, т.е. по времето, когато пу-
ристичната ориентация е била налице не само срещу турцизмите, но и срещу 
гърцизмите и гръцкото влияние в българския език и култура.

При директна съпоставка на значението на непрокопсаник и второто зна-
чение на прокопсаник откриваме за своя собствена изненада, че те твърде си 
приличат с оглед на приписваните им тълкувания:

Непрокопсаник разг., неодобр. Човек, който не се ползва с добро име, 
авторитет и обикн. не е постигнал нищо в живота, тъй като не живее и не по-
стъпва правилно и разумно; нехранимайко, никаквец.

Прокопсаник неодобр. Човек, който не се ползва с добро име и уваже-
ние поради това, че постъпва неразумно, безотговорно, нечестно или не е 
постигнал нищо в живота си; непрокопсаник, нехранимайко, никаквец.
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Съвършено аналогично е положението, ако сравним дефинициите и на-
чините на употреба на прилагателните от тази парадигма, като при прокопсан 
вземаме предвид актуалното му второ значение (а не остарялото първо, което, 
аналогично на случая с прокопсаник, значи ‘който се ползва с добро име и ав-‘който се ползва с добро име и ав-който се ползва с добро име и ав-
торитет, тъй като винаги постъпва разумно, отговорно или е постигнал успех 
в живота’):

Непрокопсан разг., неодобр. Който не се ползва с добро име, авторитет 
и обикн. не е постигнал нищо в живота, тъй като не живее и не постъпва раз-
умно, правилно.

Прокопсан … 2. неодобр. Който не се ползва с добро име и уважение, 
тъй като живее и постъпва неразумно, безотговорно, нечестно или не е пос-
тигнал нищо в живота си; непрокопсан. – За какво друго говорихте освен за 
моя прокопсан баща? Не го е срам женен мъж да мисли за друга жена. А. 
Каменова, ХГ, 75. Само за Рашко Врабчуна ѝ дума тя, за прокопсания син на 
механджията .. Какъвто е тепегьоз и мазник, току я следи. Т. Влайков, Съч. 
I, 8. (РБЕ 2012: 755).

Прокопсан отново се оказва по-лош от непрокопсан.

При съпоставка на следващата двойка противопоставени думи асиметрия-
та във възможностите им да осмислят своя референт проличава от определена 
точка още по-ярко не само от съдържателна, но и от формална гледна точка:

Непрокопсия индив. Липса на успех, щастие, преуспяване в живота. 
Противоп. прокопсия, успех.

Прокопсия разг., обикн. в съчет. с безл. гл. няма. Сполука, благополу-
чие, успех. От тегло и от мъка пиех.. Така и така няма прокопсия, мислех си, 
пий! Елин Пелин, Съч. I [еа]. Няма прокопсия за свещеника, отче .. Нали ме 
гледаш, от петнайсет години моля за енория в града. В. Мутафчиева, ЛСВ 
I, 26. Като гледа [Трайко], че нема прокопсия от даскаллъка.., взел е, та се е 
продал на Прангата. Т. Влайков, Съч. III, 247. Недей дочаква и зори, / върви 
ори, ори, ори! / Като няма прокопсия / плюл съм в тая орисия! П. Яворов, Ст, 
39. Него [богатия] мислят всички за прокопсан. Но такава прокопсия, която 
се мери само по имот, твърде много лъже и мами. Й. Груев, СП (превод), 
230. (РБЕ 2012: 756).

Непрокопсията е възможна единствено във функцията на оказионализъм 
или като маркирана с оглед на контекста и ситуацията индивидуална употре-
ба. Най-същественото в случая обаче се заключава в начина на ползване на 
„стандартното“ съществително прокопсия – то обикновено се появява в съ-
четание с безличния глагол няма, т.е. няма прокопсия. Приведените примери 
ясно показват отново, че това е отдавна вкоренила се употреба в езика ни – 
регистрирана е още от времето на Йоаким Груев.
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Ключът към обяснението на какво се дължи наглед твърде невероятната 
метаморфоза, в резултат на която прокопсаник се изравнява по значение с не-
прокопсаник, пък дори и го надминава в посока по-голяма отрицателност на 
приписваното значение, откриваме при анализ на глагола прокопсвам, който е 
мотивиращият семантиката на всички други думи от тази парадигма:

Прокопсвам … разг. Постигам успех, сполука, благополучие, напредък 
в нещо, в някаква дейност; успявам, сполучвам, преуспявам. Ако джелепчето 
отидеше на гурбет, можеше да прокопса. Какво ще го върне тогава в Котел, 
където е длъжник за живи и умрели? В. Мутафчиева, ЛСВ I, 21. Битува за-
блудата.., че ако искаш да прокопсаш на този свят, най-добре е да се отда-
деш на злото и да му служиш. Култ., 2001, бр. 29 [еа]. На чуждо не налитай 
– от него няма да прокопсаш. Който на людски очи хвърля, своето изгубва. Г. 
Караславов, Избр. съч. I, 85. Той [Хаджи Ахил] престанал да бъде търговец 
на сабли. Когато го питали защо е зарязал тая търговия, той отговарял..: – 
Който продава смърт, може ли да прокопса? Ив. Вазов, Събр. съч. VII [еа]. 
Колкото по-безполезно е нещо, толкова повече пари гълта. Пример в това 
отношение са изборите, за които трошим .. несметни пари, но от които 
нито държавата е прокопсала, нито животът ни. Сега, 1999, бр. 216 [еа]. 
● Ирон. – Ти все с твоите зевзеклици – затуй си .. прокопсал. А. Константи-
нов, Съч. I, 244. Прокопсале са вашите кокони – гъркини.. Коремите им са 
празни.., а главите им броят звездите. Знан., 1875, бр. 6, 93. 

– От гр. προκóπτω ‘напредвам, успявам, сполучвам’ (Костов, Костов 
2005). (РБЕ 2012: 756).

Както се вижда от отпратката към етимона προκóπτω, значението в гръц-
ки е било еднозначно положително и се превръща в отрицателно на българска 
почва. Това проличава дори от примерите, които би трябвало да илюстрират 
неговото значение в позитивен смисъл. При тях вече се набелязва твърде спе-
цифичната по своя характер употреба на глагола – прокопсвам се използва 
най-вече в изречения, които не са утвърдителни (?Аз прокопсах в живота), а 
въпросителни, подбудителни, изразяващи желание, възможности да успееш, 
да ти провърви при по-малко или повече неизпълними (според изказващия 
се) условия, или става въпрос за сполука в някакъв съмнителен смисъл и т.н. 
Посочената метаморфоза, както се вижда от приведените примери, датира 
още от втората половина на ХIХ век.

Това заключение потвърждават и примери на поговорки от българското 
народно творчество, ексцерпирани от БНК:

Ще прокопса като синигер в кратуна.
Ще прокопса като мома в яничери.
Ще прокопса като гол гъз в коприва.
Ще прокопса кога му израсте на гроба трева.
Ще прокопса кога си види ушите (тилът).
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Заслужава да се отбележи вътрешната форма на тези поговорки, която е 
между отрицателни пожелания и клетви (срв. Крумова-Цветкова 2010). Всич-
ки те са в бъдеще време и общият им знаменател е да изразят, пожелаят и/или 
прокобят пълна невъзможност „прокопсването“ да се случи. Условността, 
проблематичността или невъзможността за сполука заедно с все по-конвен-
ционалната иронична употреба съвместно допринасят за метаморфозата на 
прокопсвам, така че този глагол започва да значи ‘не постигам или постигам 
съмнителен успех, сполука, благополучие, напредък в нещо, в някаква дей-
ност; не успявам, не сполучвам, не преуспявам’.

От направения преглед на парадигмата на прокопсвам, непрокопсаник и 
техните производни можем да направим следните изводи:

• Прокопсаник не е идентично по значение на непрокопсаник.
• Прокопсаникът е по-лош от непрокопсаника, т.е. налице е не неутра-

лизация с оглед на споделената основа -прокопсаник, а на противоречие меж-
ду форма и съдържание в тази конкретна опозиция.

• Това става възможно, защото прокопсаник придобива амбивалентно 
значение (за тълкуване на този тип значение вж. Стаменов 2011: 212–250), 
т.е. значение на „по-лошо от лошото“, като в случая ролята на „лошото“ иг-
рае непрокопсаник. В случая градацията е: непрокопсаник → прокопсаник  
(= съмнителен непрокопсаник), т.е. непрокопсаникът се възприема по-малко 
отрицателно от прокопсаника.

• Така се получава, когато логика и оценка на атитюдна основа се оказ-
ват в конкуренция. При това положение формалната логика губи в езика.

На по-обобщено теоретично равнище можем да направим изводи, които 
допринасят за въвеждане на нови или преосмисляне на съществуващи поня-
тия в семантичната теория:

o Амбивалентното (ирон.) значение е по-силно маркирано в негативен 
план от каноничното отрицателно.

o В конкретния случай (поради тази причина той бе превърнат в обект 
на обсъждане) това проличава много по-ясно от други, тъй като: 

i. амбивалентното значение по най-очевиден начин е в директна опо-
зиция с отрицателно (прокопсаник срещу непрокопсаник), а не с ня-
какво положително значение;

ii. а това е така, защото амбивалентното носи в себе си семантичната 
структура на „по-лош от лошия“; и 

iii. противопоставянето изпъква още повече, тъй като маркира-
ността на езиковата форма (прокопсаник→непрокопсаник) е 
в посока обратна на маркираността на тяхното съдържание 
(непрокопсаник→прокопсаник).
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Подобни метаморфози от антонимия към синонимия и обратно на двой-
ки думи можем да намерим и в други, дори и още по-сложни от гледна точка 
на своята вътрешна мотивация случаи. Такъв например ни представя и ана- ни представя и ана-ни представя и ана-
лизира в своя публикация Фройд (1919) за двойката думи heimlich – unheim-
lich и техните производни в немски език, където heimlich се тълкува като ‘1. 
таен, потаен, скрит. 2. австр. роден, интимен, уютен’, а unheimlich като ‘1. 
(за неопределено усещане, предизвикващо страх или ужас) зловещ, страшен, 
злокобен. 2. разг. чудовищен, страшен’ (Дуден 1989).
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