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НАЗВАНИЯ ЗА ‘МАЛЪК (НИСЪК И СЛАБ) 
ЧОВЕК’ В БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ПОЛУЧЕНИ 

ЧРЕЗ СЕМАНТИЧНА НОМИНАЦИЯ

Abstract: The names for small (low and weak) person in terms of creation are mainly 
of two types: semantic and derivational. They reflect different relationship between the 
concept and the name (nominating result). In semantic way the nomination process of 
giving a new name for another term is mostly carried out through the transfer and growth 
within the meanings of the same word that is polysemy. In derivational way nomination as 
the process is carried out primarily through the occurrence of a second, a new word with 
its own separate structure.

Key words: nomination, concept, polysemy, small (low and weak) person, zooconcept, 
zoonom, fitoconcept, fitonom, antropoconcept, antroponom, naturoconcept, naturonom

Като относително самостоятелна езиковедска дисциплина за имену-
ването на понятията, и респективно за назоваване на вещите и явленията 
от действителността, отразени в тях (сравни метода Wörter und Sachen), те-Wörter und Sachen), те-örter und Sachen), те-rter und Sachen), те- und Sachen), те-und Sachen), те- Sachen), те-Sachen), те-), те-
орията за номинацията / ономасиологията получи бурно развитие през по-
следните няколко десетилетия. Тя изследва както общите, така и частните 
закономерности при именуването в конкретните езици и техните диалекти. 
Дотолкова, доколкото лексикологията като по-обемна дисциплина включва и 
някои въпроси, свързани с номинацията, съвсем естествено е да бъде поста-
вен сложният и недокрай решен въпрос за отношението между лексикално-
то (номинативното) значение и понятието (концепта). Най-общо се приема, 
че понятието като логическа категория има езиково покритие 1) чрез думата 
и 2) чрез някое от нейните значения. Едно понятие обаче може да бъде из-
разено и чрез макродиалектни синоними (хетероними). Някои от тях може 
да са домашни, други – заети, трети – хибридни, четвърти – изразени чрез 
словосъчетания, чрез двукоренни думи (композити) и т.н. Особено богат ма-
териал в това отношение предлагат диалектите като микросистеми, които в 
съвкупност съставят българската гòворна макросистема, обхващаща целия 
български диалектен континуум. Така напр. броят на наименованията за ‘ни-
сък (малък) и слаб човек’, зарегистрирани в различни по тип речници и в 
Диалектния архив на Секцията за българска диалектология и лингвистична 
география в ИБЕ при БАН, е около 90 лексикални единици (и само за около 
десетина от тях намираме сведения у Цигарска (Цигарска 1972: 97–100), коя-
то разглежда различни депресиативни названия за лица. В доклада се изнася 
само част от тях, свързани със семантичната номинация.
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Наименованията за малък (нисък и слаб) човек по отношение на създава-
нето си са основно от два типа: семантичен и деривационен (словообразу-
вателен). Те по различен начин отразяват връзката между концепта (поняти-
ето) и названието (номинационния резултат).

При семантичния начин на номиниране процесът на даване на ново наз-
вание за друго понятие се извършва най-вече чрез пренасяне и нарастване на 
значенията в границите на една и съща дума, която става полисемна. Към 
първото основно значение на думата зàпъртък: 1. ‘Развалено, неизлюпено яйце’ 
се прибавя второ (преносно) – 2. ‘Малко (слабо) и недоразвито дете’. Формата 
зàпъртък остава същата, но броят на значенията става по-голям, т.е. получават 
се нови номинации за вече други понятия: освен за ‘яйце’ и за ‘човек’.

При деривационния начин (Derivation – в немски, френски и английски 
означава и ‘словообразуване’) номинацията (даване на име на друго понятие) 
като процес се извършва вече чрез възникване на втора, нова самостоятелна 
дума със собствена структура. Двете понятия ‘развалено, неизлюпено яйце’ 
и ‘малко (слабо) и недоразвито дете’ се номинират чрез две отделни думи: 
зàпъртък (със суфикс -ък) за ‘развалено, неизлюпено яйце’ и зàпъртл’ак (със 
суфикс -л’ак) за ‘малко (слабо) и недоразвито дете’. Първата дума не влиза 
цялостно в структурата на втората. Част от нея служи само като основа на 
втората. От семантично гледище тя само я мотивира, т.е. превръща се в мо-
тивиращ (мотивационен) признак.

Предмет на анализ тук е първият тип – семантичният. Вторият ще бъде 
разгледан специално в друга работа. За да се разкрият връзките при семан-
тичния тип, трябва да се направят следните терминологични уточнения. Ня-
кои от термините (номинатор, концепт, фитоним и др.) са известни, други 
(фитоном, зооном, антропоном) са нови. Създателят на новото наименование 
тук се означава като номинатор. В неговото съзнание първоначално въз ос-
нова на сходна особеност, посочена при сравнение между две понятия/два 
концепта (най-често отразяващи различни области от действителността), се 
създава възможност наименованието на единия концепт да се прехвърли 
(да се пренесе) вторично без промяна върху другия концепт. 

Концептите, които влизат във връзка помежду си, обикновено се отнасят 
към четири големи, но различни части от понятийната сфера: зооконцепти 
(понятия за животни), фитоконцепти (понятия за растения), антропокон-
цепти (понятия за човека) и натуроконцепти (понятия за природни вещи и 
за предмети, създадени от човека).

Названията, даващи имена на зооконцептите при началната1 номина-
ция, носят традиционните наименования – зооними (имена на животни), а 
при вторичната номинация – зоономи (финалната съставка -ном в зооном 
отразява резултата от процеса (вторична) номинация).

Названията, даващи имена на фитоконцептите при началната номина-
ция, носят традиционните наименования – фитоними, а при вторичната но-
минация – фитономи.
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Названията, даващи имена на антропоконцептите при началната номи-
нация, носят традиционните наименования – антропоними, а при вторична-
та номинация – антропономи.

Названията, даващи имена на натуроконцептите (нов, обобщаващ тер-
мин за широк кръг понятия, отразяващи понятия за реалии, създадени от чо-
века) тук наричам натуроними (също нов обобщаващ термин).

1. Взаимоотношения между зоо- и антропоконцептите, от една 
страна, и зоонимите и зоономите, от друга 

Първоначално в съзнанието на номинатора възниква връзка между кон-
цептите чрез открито, явно сравнение. Да вземем за пример релацията меж-
ду концептите ‘курортист’ (антропоконцепт) и ‘въшка’ (зооконцепт), създаде-‘курортист’ (антропоконцепт) и ‘въшка’ (зооконцепт), създаде-курортист’ (антропоконцепт) и ‘въшка’ (зооконцепт), създаде-‘въшка’ (зооконцепт), създаде-въшка’ (зооконцепт), създаде-
на върху концептуалния признак ‘малък’, т.е. появява се съждението ‘Курор-
тистът е малък като въшка’. Тази връзка между понятията (концептите) от 
мисловната дейност се прехвърля и върху езиковата (номинационната, назо-
вателната).

Зооконцептът ‘въшка’ в български език има езиково покритие (зооним), 
т.е. свързва се с названието въшка (в англ. – louse, в немски – Laus, във френ-
ски – pou, в испански – piojo, в италиански – pidocchio). При вторичната (се-
мантичната) номинация зоонимът вече директно се пренася и се превръща в 
зооном (без словесната връзка за сравнение като, а също така и без словесно 
изразения признак малък). Получава се зооном като номинативен знак, но вече 
за антропоконцепт в съждението, изразено с изречение: Курортистът е въшка. 
Така по пътя на установената от номинатора първоначална връзка между ан-
тропоконцепта (‘курортист’ – човек) и зооконцепта (‘въшка’) се получава второ 
ново, но вече езиково значение в думата: 2. Въшка ‘малък човек’ при първо: 1. 
Въшка – инсект, паразит. Експлицитното (откритото) сравнение малък като... 
се превръща в имплицитно (скрито). То изчезва словесно (но продължава да се 
подразбира), т.е. става номинационен признак, който съответства на концеп-
туалния. Изразяването на новото (второ) значение със старата езикова форма, 
отнасяща се дотогава за друг концепт при семантичната номинация основно се 
извършва чрез метафоризация и метонимизация. Те и двете помагат за появата 
на многозначните (полисемантичните) думи. Фигуративно (при семантичния 
пренос) връзките между мисленето (чрез понятия) и езика (думите или значе-
нията от думите в границите на една дума) могат да бъдат изразени така:

Понятие:                     Дума (или                Понятие:                   Дума (или   
                              значение от думата)                                  значение от думата)

’Зооконцепт’ ------------ Зооним                 ‘инсект въшка’ ----- 1. Въшка     
    както ↑                         е ↓                        т.е.  както ↑               е ↓
’Антропоконцепт’ ----- Зооном                  ‘малък човек’ ------- 2. Въшка
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Ето и други случаи на номинация на антропоконцепта, възникнали по 
пътя на семантичното (и по специално на метафоричното) пренасяне на зо-
онима в зооном като резултат от установяването на връзка преди това между 
антропоконцепта и зооконцепта. С появата на новото значение (на зоонома) 
– чрез номинацията – в границите на лексемата нараства и нейният обем: тя 
става многозначна. Повечето от случаите имат общобългарски характер.

Бръмбъзъ̀к: 1. Малък бръмбар. 2. Малък на ръст, дребен човек (общобъл-
гарско)

Буболèчка: 1. Малко насекомо. 2. Малък, дребен, кротък, но незначите-
лен човек (общобългарско)

Гнùда: 1. Яйце на въшка. 2. Малък, дребен човек (общобългарско)
Зàпъртък: 1. Неизлюпено яйце на птица; 2. Слабо, недоразвито дете (об-

щобългарско). Със същото значение е и смуток (РБЕ-НГ VІ, 82)
Кỳтре: 1. Малко кученце. 2. Малък слаб човек (общобългарско)
Пръ̀жка: 1. Малък къс свинско месо след пържене. 2. Малък човек (об-

щобългарско)
Проблемът за експресивния характер на зоономите, който е изключител-

но интересен, поради ограничения обем на работата тук не се разглежда, за-
щото е голяма и самостоятелна тема.

2. Взаимоотношения между фито- и антропоконцептите, от 
една страна, и фитонимите и фитономите, от друга 

Фигуративно в този случай метафоричният преход при имената (зоони-
ми → зоономи) за номиниране на антропосемантичния концепт чрез връзки-
те му със зоосемантичния изглежда така:

Понятие:                    Дума (или                 Понятие                     Дума (или   
                             значение от думата)                                    значение от думата)

’Фитоконцепт’ ------ Фитоним ‘малко    -------- 1. Окръ̀шл’ак     
 откършено дърво, 
 цепеница’  
       като ↑                    и ↓ т.е.   като ↑                       и ↓
’Антропоконцепт’ ---- Фитоном        ‘малък човек’ ----- 2. Окръ̀шл’ак     

Фитонимът окр³шл’ак//ок‘÷шляк, превърнат във фитоном за означаване 
на ‘малък, дребен човек’ при вторичното номиниране, се среща в Софийско 
(Доброславци) и Пернишко. Той има номинационен (ономасиологичен) при-
знак, свързан с действието кърша (дърво) (срв. и БЕР ІІІ: 225), т.е. второто 
значение на думата ок‘÷шл’ак ‘дребен човек’ възниква във връзка с асоци-
ациите с ок‘÷шл’ак ‘малко дърво’ или ‘дребен откършен плод от царевица’.
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Ето и други случаи за номинации на антропоконцепти чрез фитоними, 
възникнали по пътя на метафоричния пренос:

Завързàк: 1. Завързал плод. 2. Дете, което мъчно расте (Сливен, Шумен, 
Търновско, Карловско) (БЕР, І, 578)

Стафùда: 1. Зърно от сушено грозде. 2. Малка, дребна, изсушена жена 
(Поморийско).

Смокùн’а: 1. Дървото и плодът на южно растение. 2. Дребна изсушена 
женица (Бургаско). Сравни и деривационните паралели – глагола стъфидùшъ 
съ ‘изсушавам, набръчквам се’ (Ново село, Видинско) и фамилното име Ста-
фидаров (Маданско) (БЕР VІІ, 438).

Пàбирък: 1. Останалото по-лошото след обиране на по-хубавото от плод-
ните дръвчета. 2. Малък човек (Ноевци, Брезнишко) (БЕР, ІV, с. 995).

3. Взаимоотношения между натуро- и антропоконцептите, от 
една страна, и натуронимите и натурономите, от друга 

Фигуративно в този случай метафоричният преход при имената натуро-
ними → натурономи за номиниране на антропосемантичния концепт чрез 
натуросемантичния изглежда така (с материал от с. Тръстеник, Плевенско):

Понятие:                       Дума (или                    Понятие             Дума (или   
                                значение от думата)                               значение от думата)

’Натуроконцепт’ ------- Натуроним               ‘пумпал -------            1. Пỳмп’ал 
                                                                          играчка’
     като ↑                        ↓                              т.е.    като ↑                        ↓
’Антропоконцепт’ ----- Натуроном               ‘малък, дребен ------  2. Пỳмп’ал 
                                                                          човек’ 

Ето и други два случая на номинации на антропоконцепта, възникнали 
по пътя на семантичното (и по-специално на метафоричното) пренасяне на 
натуронима в натуроном като резултат от установяване на връзка между ан-
тропоконцепта и натуроконцепта.

Препън£-дупка (композит): 1. Дупка, в която човек се препъва. 2. Нисък, 
дребен човек (РБЕ-НГ ІV, 373).

Запетàйка: 1. Вид препинателен знак. 2. Нисък, дребен, незначителен 
човек (РБЕ V, 55).

Естествено е, че четвъртата конкретна релация в този случай ‘Малък чо-‘Малък чо-Малък чо-
век’ – Малък човек е невъзможна, поради което не е представена и с материал, 
илюстриращ връзката между антропоконцептите, от една страна, и антропо-
нимите (в широкия смисъл на думата, не само като лични имена, но и като 
апелативи) и антропонимите, от друга. Просто такъв материал няма.
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Разгледаните отношения могат да бъдат и много по-сложни, като се отче-
тат възможностите от релации между повече на брой концепти, от една стра-
на, и повече на брой значения (номинации) в границите на полисемантичната 
дума, срв. напр. при бръмбъзъ̀к (РБЕ І, 809):

1. Малък бръмбар
2. Дребна непотребна вещ
3. Миниатюрен металически музикален инструмент с прикрепено към 

него стоманено езиче, на който се свири със зъби, като се захапва езичето и 
привежда в трептене с палец. 

Всички тези значения са свързани и с четвъртото значение:
4. Малък на ръст, дребен човек.
Тази изключително сложна семантична действителност както по отно-

шение на връзките между концептите, така и по отношение на връзките с не-
прекъснато възникващите нови номинативни резултати, е благодатно поле за 
множество разработки в диалектологията, особено във връзка с изготвянето 
на Диалектния речник, който ще представи лексикалното богатство на нашия 
език от цялото българско езиково землище.

БЕЛЕЖКИ
1 Тук терминът начална номинация не съвпада с термина първична номинация. 

За да няма смесване на термините, под начална номинация тук се разбира номи-
нацията на зоонимите, фитонимите, антропонимите, натуронимите, които от своя 
страна е възможно в по-ранен период самите те да са били резултат от стара вто-
рична номинация.
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