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Abstract: The article focuses on the information that can be obtained from 
the Nestor Marcoff’s Bulgarian-French dictionary (1898) concerning the de
velopmental stage of Bulgarian 19th century lexis. It examines the more impor
tant language tendencies in the development of Bulgarian 19th century lexis.

1. Въведение

Следосвобожденският период на XIX в. е времето, когато се възста- 
новява българската държавност, създава се организирана образователна 
система, полагат се основите на университетското образование, отбе- 
лязва се напредък в науките, литературата, книгоиздаването (Русинов 
1985; Първев 1986; Андрейчин 1986; История 1989 и др.). В промене- 
ните обществено-политически и социолингвистични условия протича 
активно доизграждане на новобългарския книжовен език, свързано с 
окончателно установяване и стабилизиране на книжовноезиковите нор- 
ми, развой на отделните езикови подсистеми и функционални стилове 
и значително обогатяване на речниковия състав. Така в края на века но- 
вобългарският книжовен език „израства като пълноценно и добре ус
троено средство за общуване“ (История 1989: 366).

Източник на ценни сведения за състоянието на българската лексика в 
десетилетията след Освобождението са словниците на издадените тога- 
ва двуезични речници с изходен език български. Поради закъснението 
в създаването на общ тълковен речник, който да отразява актуалното 
функционално-стилистично разнообразие на българската лексика и да 
кодифицира лексикалните и стилистичните книжовноезикови норми, 
по това време именно преводната лексикография, наред с основната си 
справочна функция, до голяма степен изпълнява и нормиращи функции. 
През 1895 г. започва издаването на епохалния труд на Найден Геров -  
„Речник на българския език“, работен от автора в продължение поло
вин век. Найден-Геровият речник обаче, както е известно, е фокусиран 
върху словното богатство от различните народни говори и не отразява
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лексиката от съществуващата тогава книжнина.1 Той няма нормативна 
насоченост и от съдържанието му трудно бихме могли да съдим за със- 
тоянието на лексикалната книжовноезикова норма от втората половина 
от XIX в.

Степента на достоверност на двуезичните речници като източник на 
информация относно развойните процеси в българския словен състав 
от края на XIX в. разбира се зависи от тяхното качество като лекси
кографски продукт, което се определя от равнището на лексикограф- 
ската и езиковедската подготовка на съставителите им и би могло да 
бъде негативно повлияно от различни фактори като интерференция на 
чуждия език, диалектни наслоения, склонност на автора към словотвор
чество.

Тук ще насочим вниманието към едно от най-значимите постижения 
на българската лексикографска мисъл от XIX в. -  „Българско-френския 
речник“ (издаден през 1898 г. от Хр. Данов), дело на Нестор Марков -  
виден възрожденски и следосвобожденски книжовен деец, просветител 
и общественик.2 Авторът пристъпва към съставянето на този труд, след 
като през 1894 г. публикува „Пълен френско-български речник“, който 
е приет благосклонно (макар и не без критични бележки) както от чита- 
телската публика, така и от специалистите3 и претърпява второ издание 
само две години след излизането си.4

Подтик за работата си в областта на двуезичната лексикография Н. 
Марков вероятно получава още през дългите години на учителстването 
си в различни селища (Харманли, Хасково, Плевен, Русе, Габрово, Со
фия и др.), като филологическите му интереси се развиват и разширяват 
в условията на въвеждане на ново светско образование и широко изуча- 
ване на френски език особено в периода след Освобождението (Кювли- 
ева 1983: 315 -  316).

Българско-френският речник на Н. Марков (нататък -  БФР) съдържа

1 В предговора на труда самият Н. Геров подчертава: „Моето намерение открай е било 
да представя в речника си българския език такъв, какъвто е той в народа, и само с 
ония чужди речи, конто народът употребява. Затова от книгите, що имаме сега, аз не 
съм вземал нито една реч, нито едно изречение за пример на нещо и всичко, що имам 
внесено в речника си, имам записано от устата на народа и от народните творения.“ 
(Геров 1975: IV).
2 За живота и делото на Н. Марков вж. Димов, Вълчинов 2006; Атанасова 2006; 
Камишева 2015 и др., а за лексикографските му приноси -  Кювлиева 1983; Кювлиева- 
Мишайкова 1986; Павлова 2010.
3 Така например в рецензията си за речника университетският преподавател по 
френски език Алфред Оден изтъква: „речникът на г. Маркова, сравнен с онова, което 
е съществувало преди него, е добра, много добра книга и аз го препоръчвам горещо 
всекиму, който трябва, по една или но друга причина, да превежда от френски на 
български“ (Оден 1895: 363).
4 Впоследствие двата речника претърпяват нови издания в преработен и допълнен вид 
не само у нас, но и в Германия.
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около 43 хиляди заглавни думи „с обширна фразеология“5. Важно е, че, 
както подчертава В. Кювлиева-Мишайкова, в подбора на словника авто- 
рът е проявил „реалистичен усет“, като е представил балансирано както 
общоупотребимата разговорна реч, така и езика на книжнината от онова 
време (Кювлиева-Мишайкова 1986: 63). В краткия увод към труда самият 
Н. Марков отбелязва, че се е стремил да събере в него „най-обикнове- 
ните и най-употребителните думи и изречения“ въпреки значителните 
трудности, породени от „липсата на достатъчно пълни помагала по бъл- 
гарската лексикография“, както и от неустановеността на правописните 
норми (Марков 1898). От значение е също това, че Марков, в сравнение 
със своя предшественик в българско-френската и френско-българската 
двуезична лексикография Ив. Богоров, показва много по-умерена склон- 
ност към словотворчество. Богоровият „Българско-френски речник“ из- 
обилства с примери за изкуствено съчинени думи, резултат от усилията 
на автора да намери градиво за все още недостатъчно богатия български 
словен фонд и да замести нежеланите чужди думи с родни новообразу- 
вания (срв. тлцевЪщъ, искалжпително искуство, ржкобрьзство вместо 
орнитолог, пластика, фокус). За разлика от Богоров, Н. Марков по-по- 
следователно взема под внимание действащите в езика тенденции и не се 
поддава на крайни увлечения. Само за отделни заглавки в БФР може да се 
предполага, че са резултат от словотворчески опити на автора, срв. напри
мер някои отвлечени съществителни на -ост, -ство като безживотность, 
блюстителность, безковарство, някои прилагателни с наставка -ест 
като водопадестъ и пр.6 Все пак трябва да се отбележи, че тези деривати 
са произведени по активни словообразувателни модели и представляват 
по-скоро потенциални думи, отколкото авторски неологизми.

Казаното потвърждава заключението на В. Кювлиева (1983: 347), че 
Н. Марков „е проявил остро чувство за съвременност и достоверност на 
езиковия материал, като е имал предвид предназначението на речника 
-  средство да се изучава френски език в нашите гимназии и във висши- 
те учебни заведения“. Въпреки някои неизбежни непоследователности, 
неточности и пропуски БФР очертава достатъчно представителна кар
тина за състоянието на българската лексика от края на XIX в. и може да 
послужи като основа за лексиколожки наблюдения.

В речника сравнително пълно са отразени системните отношения 
между лексикалните единици:

5 Това е посочено от самия автор в ръкописна бележка върху титулната страница на 
екземпляр, който се съхранява в библиотеката на Института за български език при 
БАН (вж. също Кювлиева 1983).
6 В. Кювлиева (1983: 347) посочва като вероятни неологизми, създадени от Марков, 
думите гладило ‘ютия’, печенка ‘кебап’ и др., но те, както показва справката с други 
лексикографски източници (РБЕ 2004: 346; Младенов 1951 и др.), всъщност са част от 
словните ресурси на народните говори.

89



• синонимия7 (срв. аритметика и числителница; хидрометръ и 
гжстомЪръ; предстояще, изложитель и показатель ‘коефици- 
ент’; лозинка, лозунг и парола; бабино дете, послЪдъкъ и ложе 
‘плацента’; тжга, скърбь, печаль и мжка; преча и бъркамъ; пре- 
дохранявамъ и предпазямъ; радость и веселие; разбой и станъ; 
пчелякъ и маточина; янтарь и кехлибарь; пупалъ и барутъ; пуш- 
кало и топъ; прЪзиме и прЪкоръ; предникъ и престилка; пароходъ 
и пароплувъ; пералка, бухалка и копанъ);

• антонимия8 (срв. бавность -  бързость, безвиненъ -  виновенъ, 
приятель, възрадвание -  наскърбявание);

• омонимия9 (срв. баба ‘grand’ mere’, баба ‘panse du porc’, баба (си
ноним нощенърибарь), баба ‘le pere, papa’).

Изчерпателно е представена изключително голямата вариантност 
във формата и правописа на думите: аттака и атака, ветхъ и ветъхъ, 
дрЪха и дреха, ежевина и ежовина, ездачь и Ъздачь, жатва и жетва, 
пепелъ и пепель, парцалъ и парцаль, пануда и понуда, постъпененъ и 
постепененъ, пръвъ и първъ, свесло и свисло, слобода и свобода, угра- 
бямъ и ограбямъ, уженямъ и оженямъ, тълкование и тълкувание, яребица 
и еребица, валекъ и валякъ, биланцъ и балансъ. Това формално много
образие свидетелства, че книжовноезиковите норми все още не са дос- 
татъчно стабилизирани.

Въз основа на анализ на словника на „Българско-френския речник“ 
от Н. Марков тук ще се опитаме да очертаем някои особености на лекси- 
калния състав на българския език в следосвобожденската епоха, които 
са показателни за действието на актуалните за този период тенденции в 
езиковия развой. Ще се спрем по-конкретно върху два проблема: функ- 
ционално-стилистичното разслоение на лексиката и опозицията свое -  
чуждо, отразена в лексикалния състав.

2. Отражение на функционално-стилистичното разслоение на 
лексиката от края на XIX в. в словника на БФР

В БФР са представени широк кръг лексикални единици от гледище 
на функционалната сфера на тяхната употреба:

• общоупотребима книжовна лексика (абажуръ, адрессувамъ, билетъ, 
билка, бЪлЪжникъ, вълнувамъ, гайда, гащи, дърводЪлецъ, истина, 
лЪкарство, люлекъ, мжжъ, невЪста, негоденъ, опържамъ, потом
ство, рЪзка, сутринь, счуквамъ, трънливъ, улавямъ, чорба, яма);

7 В речника наличие на синонимни отношения е посочено при над 2300 заглавни 
единици.
8 Антонимия е посочена при над 200 заглавни единици.
9 В речника омонимията не е обозначена чрез индекси, разграничаването на омони- 
мите освен чрез френските съответствия става и чрез посочване на ударенията (при 
омофони) и с помощта на синоними (ако са налице).
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• разговорналексика(вкепсувамъ, допилявамъсе, дранголникъ, драсъ, 
дрънгазица, кикотш се, копелакъ, мазникъ, напухвамъ, пепела- 
на, пепелашъ, пинкавъ, праждосвамъ се, хайкамъ, хубостникъ, 
цапало, циганш се, хлопа му едната дъска, стоя като дърво);

• диалектна лексика (с по-широко или с по-ограничено разпростра- 
нение: белуда, биба, бикамъ, бодецъ, влака, вранило, връголецъ, 
врЪденъ, гластурецъ, грамуда, гуцамъ, дръглашъ, жуна, клавамъ, 
коравецъ, наумЪрки, страшило);

• простонародна лексика (бързачъ, връцкамъ се, гаврило, говнарь, 
зърколи, испуквамъ, лапни-муха, крекетуша, куковъ-день, лап- 
ни-шаранъ, либе, мързеливщина, наклопвамъ, налущвамъ се, па- 
трикъ ‘патриарх ’, плескало, разсипи-къща, тровило, уфейквамъ, 
xapo, хилш се, хрантутш, щапамъ);

• книжна лексика (благоврЪмие, благоврЪменность, благоглаголивъ, 
благожелаш, благолЪпие, благосмотрЪние, благочестивЪйший, 
богоблагодатенъ, велелЪпие, велемждръ, велемждрие, всевЪдущъ, 
всенижайший, всеподданнЪйший, всесвЪтлий, всехваленъ);

• специална лексика (аберрация, алкализирамъ, амплитуда, амуни
ция, ангиология, апогея, аппелантъ, безотводенъ свидЪтель, бом
барда, дезертирамъ, ипохондрия, катаплазма, квадратура, мно- 
гоъгълникъ, надиръ, октава, омонимъ, пианино, рекогносцировка, 
самогласна буква, триангулация, устноцветни, хлороводородъ).

В речника са въведени три типа функционално-стилистични квали- 
фикатори, чрез които се маркира принадлежността на единиците (думи, 
изрази или значения) съответно към разговорния, простонародния и 
терминологичния пласт в словния състав на езика.

Разговорност, съответно простонародност, се отбелязват чрез стилис- 
тичните бележки fam. (от фр. /атШег) и pop. (от фр. p o p u la r ) .  Като раз- 
говорни са характеризирани над 200 единици, а като простонародни -  
около 100.

Принадлежността към специалната лексика10 се сигнализира чрез раз- 
гърната система от над 40 функционално-стилистични бележки. Едини
ците, снабдени с такъв квалификатор, са около 3000, което съставлява 
приблизително 7% от общия брой заглавки в БФР. Включеният в речни
ка масив от специална лексика обаче на практика е по-голям, тъй като 
се открива известна непоследователност и при доста термини отсъства 
квалификатор. Така например бележка gram. (граматика) е дадена при за- 
главката глаголъ, но не и при междуметие; mus. (музика) -  при алтистъ, 
но не и при алтъ; сЫт. (химия) -  при хлоръ, но не и при фосфоръ.

Най-широко представена в речника е терминологичната лексика от след-

10 По-подробно включената в БФР терминологична лексика е разгледана в друго наше 
изследване (вж. Благоева 2017).
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ните области: ботаника (814)11, зоология (525), медицина (239), анатомия 
(165), военно дело (150), граматика (146), химия (144), геометрия (89), ас
трономия (84), търговия (56), селско стопанство (53), юриспруденция (52), 
морско дело (51), физика (49), минералогия (48), черковна лексика (46), ге
ография (46), музика (44), архитектура (36), аритметика (35), математика 
(34). С по-малочислен състав са терминологичните области хирургия (24), 
типография (24), механика (15), алгебра (14), фортификация (14), лов (12), 
теология (11), оптика (9), фармация (7), ветеринарно дело (7), театър (6), 
геология (6), митология (6), артилерия (5), хронология (4), технология (4), 
естествена история (3), логика (2), реторика (2), живопис (1).

3. Противопоставянето свое -  чуждо в българската лексика от 
края на XIX в., отразено в словника на БФР

Приоритетна ценност при формирането на новобългарския книжовен 
език, включително и при лексикалното му строителство, е утвърждава- 
нето и отстояването на народностното, родното, автохтонното като кон- 
солидиращ елемент на националната идентичност. Както отбелязват ре- 
дица изследователи, опозицията свое -  чуждо съпътства изграждането 
на книжовния език през целия XIX в. (Балтова 2015: 59; Александрова 
2006 и др.). Отношението на възрожденските и следосвобожденските 
езикови строители към своето и чуждото в езика обаче не е еднопланово 
и еднозначно, а е мотивирано до голяма степен от рационални и праг- 
матични нагласи.

По думите на Т Александрова: „Като един от основните концеп- 
ти на всяко колективно съзнание противопоставянето свое -  чуждо е 
начин за концептуализиране на различието, обусловено от конкретни 
социокултурни параметри. В модерната епоха чуждото се мисли и като 
конституиращо своето, а своето може да се оценява и като непрестиж
но и негативной (Александрова 2006: 109). Като прилага подобен под
ход към книжовноезиковата ситуация през Българското възраждане, 
авторката посочва, че отношението свое -  чуждо може да се представи 
„като континуум, върху който пространството между двата елемента 
се запълва с преходни зони“, и предлага следната категоризация: „по- 
зитивното свое -  (диалектното, съхранило богатствата на старобъл- 
гарския) -  негативното свое (диалектът като средство за културна ко- 
муникация) -  споделеното с другите свое (църковнославянският език) 
- усвоеното чуждо (турски, гръцки, руски и др. елементи, които не се 
оценяват негативно) -  престижното чуждо (новите заемки от класи- 
чески и модерни европейски езици) -  непрестижното чуждо (осма
нотурски елементи, оценявани негативно)“ (Александрова 2006: 110).

11 Цифрата в скобите посочва броя на единиците в речника, конто са снабдени със съответния 
квалификатор.
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Идеята за „континуум“ на своето и чуждото може да бъде отнесена 
и към книжовноезиковата ситуацията в следосвобожденския период. 
Това личи и от включения в словника на БФР лексикален материал, кой- 
то на практика покрива всички елементи на очертания в изследването 
на Т. Александрова континуум:

• позитивното свое: домашната по произход книжовна лексика 
(вълшебникъ, добро, любимецъ), по-широко разпространената 
домашна лексика от народните говори (стройникъ, стройница), 
домашното диалектно градиво, използвано за целите на активно 
протичащите в следосвобожденските десетилетия терминологи- 
зационни процеси (терминологизирани диалектни думи като пер- 
ница, пъприца, влачилка, влачулка; преминали в категорията на 
специалната лексика семантично преосмислени думи от народ- 
ните говори като мъртвило ‘кома’, глабъ);

• негативното свое: домашната лексика с простонароден характер 
(искрънквамъ, онождамъ, пръцуца, цукамъ) или диалектната лек
сика с по-ограничено разпространение (чучка, варкамъ);

• споделеното с другите свое: лексиката от книжовната писмена 
традиция, навлязла в новобългарския език с посредничеството на 
черковнославянския и руския (благовЪститель, благовЪстявамъ, 
богоглаголание, благомислие, велерЪчивъ, всевЪдЪние, всесожже
ние, добродЪтелствувамъ, колЪнопрЪклонение, тълмачъ);

• усвоеното чуждо: утвърдената общоупотребима заета лексика (ан- 
гария, атлетъ, даскалъ, друмъ, келия, панаиръ, пита, пихтия, ска- 
ра  от гръцки; акълъ, айрянъ, амбаръ, аршинъ, баджанакъ, баиръ, 
бакалия, балджза, басма, бентъ, сандъкъ, черчеве от турски или 
през турски; манджа, пранга, салтамарка от италиански и др.);

• престижното чуждо: думите и термините от международна- 
та културна лексика (варияция, декорация, дефицитъ, диплома, 
дипломация, директоръ, докторатъ, журналистъ, коалиция, 
операция, парламентъ, рационаленъ, революционеръ, функция), 
както и по-новите заемки от западноевропейските езици (пио- 
неръ, калейдоскопъ, локомотивъ, балансъ от френски; офицеръ, 
плацъ, щабъ от немски; инфлуенца, корниза, макарони, фирма от 
италиански; билль, бюджетъ, вагонъ, револверъ от английски; 
амбарго ‘ембарго’ от испански; боцманъ от холандски; ауто-да- 
фе от португалски и др.);

• непрестижното чуждо: нежеланите ориентализми (аддашъ, 
аджаибъ, аджемилжкъ, агжрлжкъ, алжшжкъ, апансжзъ, джева- 
иръ, джереме).

Ориентализмите като изява на „непрестижното чуждо“ са предста- 
вени в речника на Н. Марков умерено. Това е в съгласие с отчетливо 
проявената през целия XIX в. трайна тенденция за изтласкване на тур-
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ските заемки от книжовноезиковата практика (История 1989; Стаменов 
2011; Лексикология 2013 и др.). Както отбелязва В. Кювлиева, в словни
ка на речника липсват някои турски думи с широка употреба, които са 
актуални и до днес (кеф, късмет, късметлия, мерак, мераклия, сокак), 
а присъстват други, много от които впоследствие отпадат от езиковата 
практика или преминават към снижени стилови сфери (азгжнъ, абдалъ, 
абдаллжкъ, авджия, айлякъ, бюлбюлъ, бюлюръ, гюбре, гюлъ, кеменче)}2 
В. Кювлиева обяснява това със сблъсъка „между амбициите на автора да 
даде обективна картина на българската лексика от онова време и родо- 
любивото чистене на езика от многото турцизми“ (Кювлиева 1983: 347).

Трябва да се отбележи, че в подкрепа на автохтонността на лексикал- 
ното градиво Н. Марков редовно привежда домашните синоними на тур- 
цизмите (ако такива съществуват), срв. агжрлжкъ и зестра, аджемилжкъ 
и неопитность, аджаибъ и чуденъ, дивенъ, аджмъ и раскрачъ, азгжнъ 
и буенъ, разяренъ, азлъкъ и подсипъ, азмакъ и тръсище, блатище, аркъ 
и вада, каналъ, армаганъ и подаръкъ, артжкъ и остатъкъ, излишъкъ, 
боллукъ и изобилие, баджакъ и бедро, душманлжкъ и вражда, гюмрюк- 
чия и митарь, митничарь. В речниковата статия на съответната домаш- 
на дума турцизмът в повечето случаи не се посочва като синоним (при 
залогъ и заложникъ липсва синоним аманетъ, при славей -  бюлбюлъ, 
при островъ -  ада, при сЪра -  кюкюртъ). Стремежът към ограничаване 
на турцизмите и препоръчване на домашното градиво личи също така 
от това, че в словника на речника много от турските думи присъстват 
само с препратка към речниковата статия на домашен синоним: ашлама 
е препратено към към присадъ, джереме -  към глоба, джеваиръ -  към 
драгоцЪнность, тъсма -  към ивица, чотура -  към бъклица.

От друга страна обаче, очевидно по прагматични причини, са приложе- 
ни и някои противоположни практики. Макар и рядко, при домашни думи 
се сочат като синоним турцизми, срв. дондурма при сладоледъ, бюрекъ при 
баница, телляк при банярь, а деривати с домашни афикси се препращат към 
думи, съдържащи в структурата си турски по произход словообразувател- 
ни компоненти, срв. авокатство с препратка към авокатлжкъ, бекярщина 
-  към бекярлжкъ. Освен това в някои случаи „непрестижно чуждо“ като 
по-отдавна съществуващо и по-познато се използва за поясняване на еди- 
ници от „престижното чуждо“, срв. мющерия като синоним при клиентъ, 
пармаклжкъ като синоним (наред с домашното стоборъ) при балюстрада.

Тенденцията за ограничаване на османотурските елементи в езика 
личи също и от това, че в активно протичащото през последните две де- 
сетилетия на XIX в. терминостроителство сравнително рядко се прибяг- 
ва до такива елементи (Благоева 2017). Примерите в словника на БФР

12 Проблемите, свързани с функционирането на турцизмите в българския език 
и българската култура са задълбочено и изчерпателно описани в монографично 
изследване на М. Стаменов (2011).
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за заемане на термини от турски или за терминологизиране на по-рано 
заети от турски (или през турски) думи са немногобройни: шапъ, келево 
‘колело за вадене на вода’, маясълъ ‘хемороиди’, бастисвам ‘отпечат- 
вам’, басма ‘отпечатан знак’, веремъ ‘туберкулоза’, алай. Много показа- 
телно е, че повечето от тези термини впоследствие отпадат от употреба, 
като някои, загубвайки терминологичния си характер, се запазват само 
на диалектно равнище (келево) или като историзми (алай). Изключени- 
ята в това отношение са единични, срв. шап.

Характерно е, че в речника се дава предпочитание на автохтонно
то градиво не само по отношение на турцизмите, но и на заемките от 
западноевропейските езици, както и при заетата лексика от родствени 
за нашия езици като руския. Това личи от често прилаганата практи
ка заемката да се препраща към домашно съответствие, ако такова съ- 
ществува (тренъ е препратено към влакъ, фамилия -  към челядь, мен- 
шество -  към малцинство), както и от последователното привеждане 
на домашни синоними при заглавки, които са заемки (срв. прЪселенецъ, 
бЪженецъ при заглавката емигрантъ, помощникъ -  при ассистентъ, 
гърлоболъ -  при ангина, стражарь -  при жандармъ, родонаслЪдст- 
венъ -  при аллодиаленъ, наставникъ -  при менторъ, бунтовникъ -  при 
революционера,).

Ярка проява на тенденцията към автохтонизация през XIX в., осо- 
бено през възрожденския период, е калкирането на чуждоезикови лек- 
сикални образци (Венедиктов 1981; История 1989; Лексикология 2013 
и др.). Многобройни примери за това са засвидетелствани и в словни
ка на БФР, като в редица случаи става дума за терминологични едини- 
ци: водоописание ‘хидрология’, земеописатель ‘географ’, духословие 
(фр. pneumatologie), свЪтломЪръ (фр. photometre), топломъЪръ (фр. 
thermometre), паромЪръ (фр. manometer), тайнобрачие (фр. cryptogamie), 
двубратство (фр. diadelphie), двумужие (фр. diandrie), земезнание (фр. 
geognosie). Някои от включените в речника словообразувателни калки са 
познати от възрожденските учебници и лексикографски трудове (равно- 
денникъ ‘екватор’, полуденникъ ‘меридиан’, жизнеописание ‘биография’, 
земеописание и землеописание ‘география’), други вероятно са по-късни 
образувания. Само част от калките, възникнали и активно употребявани 
през XIX в., остават по-трайно в езика и функционират и до днес, напри
мер родословие (успоредно с генеалогия), самодържавие (успоредно с 
автокрация). Останалите биват изтласкани от заети лексикални единици 
(в повечето случаи -  интернационализми), което говори, че тук тенденци- 
ята към интернационализация постепенно взема надмощие.

На словообразувателно равнище автохтонизацията се проявява в акти- 
визиране на домашните словообразувателни модели за производство на 
нови лексикални единици. Словникът на БФР предоставя богат материал, 
който илюстрира резултатите от активните деривационни процеси. Регис-
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трирани са например многобройни субстантивни деривати от различни 
словообразувателни категории, произведени с помощта на домашни су- 
фикси като -ник, -ец, -ач, -ар, -ек, -ка, -ло, -ство, -ние, -ост, -щина и др. 
Тук се отнасят деривати от областта на конкретната лексика (прЪчникъ 
‘диаметър’, спиралка, главулекъ, значецъ, слонецъ, прашникъ, отвож- 
дачь, дихало ‘трахея’), названия на лица (забавникъ, заклетникъ, имот- 
никъ, възмездникъ, въздържникъ, откупникъ, сметачъ, присмивачь, под- 
смъркачь, стругарь), абстрактна лексика (отцепничество, еластичество, 
безболестность, неотчуждаемость, равноправность, сгустителность, 
теготЪние ‘гравитация’, иконоборщина).

„Споделеното с другите свое“ оформя пласта на книжната лексика, 
който е свързан с писмената книжовна традиция от старобългарския и 
предвъзрожденския период (История 1989; Венедиктов 1981; Балтова 
2015 и др.). Характерно е, че за разлика от първите десетилетия на XIX в. 
в края на столетието тази лексика в повечето случаи е вече подчертано 
стилистично натоварена, изразява тържественост и реторичност, което 
съответно води до стесняване на сферата на употреба и и до постепенно
го и архаизиране.

На словообразувателно равнище една от проявите на връзката с писме- 
ната книжовна традиция е утвърждаването на композицията като начин 
за попълване на лексикалния състав, което Ю. Балтова определя като сис
темно-структурна иновация в книжовния език, отличаваща го от диалек- 
тите, където водеща роля има афиксацията (Балтова 2015: 61; Балтова 
2010). Значителният брой на сложните думи, присъстващи в словника на 
БФР, е показателен за активната роля на композиционного словообразу- 
ване в неологизационните процеси през XIX в.: вЪтроиспускатель, гръ- 
моотводъ, закононарушитель, законопрЪступникъ, законоположение, 
иконопродавецъ, лиготечение, лучепрЪломявание, лучепрЪтрошавание, 
ногтеносенъ, овцевъдецъ, огнегадание, пЪснотворецъ, печаторЪзецъ, пи
воварение, праздноскитникъ, путеводитель, пЪшеходецъ, пчеловъдецъ, 
родонаслЪдственъ, рукокрилъ, рукомелка, словоливница, словопроизвод
ство ‘етимология’, смЪхотворецъ, страннолюбецъ, съновидецъ, съноно- 
сенъ, цвЪтовъдство, цвЪторасположение.

За проява на приемственост на книжовната лексикална традиция 
може да се говори и при някои други словообразувателни явления като 
активизирането на присъщия за тази традиция суфикс -тел. По наблю- 
денията на Ю. Балтова в края на XVIII и първите десетилетия на XIX в. 
този суфикс доминира при образуването на еднокоренни деривати 
п о т т а  agentis, а от средата на века заема място и в композицията (Балто
ва 2015: 62). Словникът на БФР предлага многобройни примери за про- 
дуктивността на този суфикс, като само част от образуваните с него де
ривати функционират и в съвременния език: наградитель, надаритель, 
нарушитель, начинатель, обаятель, обяснитель, обявитель, образова-
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тель, ободритель, обрЪменитель, одобритель, огорчитель, описатель, 
оправдатель, опустошитель, отегчитель, очарователь, получитель, 
поразитель, погубитель, повредитель, пленитель, примиритель, удов- 
летворитель. В края на века този суфикс започва да се конкурира с други 
форманти, между които са маркираният с разговорност суфикс -ач (Бал- 
това 2015: 62) и суфиксът -ник. БФР регистрира конкуренция при дери- 
вати като: надзиратель и надзирачь, грабитель и грабачъ, двигатель 
и двигачь, възвЪститель и възвЪстник, известитель и известникъ, из
бавитель и избавникъ.

Що се отнася до „негативного свое“, в БФР неговите изяви са мар- 
кирани чрез прилагането на стилистичния квалификатор pop. (простона
родно), примери за което са посочени по-горе, или чрез отпращане на 
съответна диалектна дума с по-тясно разпространение към книжовен, 
общоупотребим лексикален елемент (варкамъ се препраща към бързамъ, 
чинж -  към правш, струвамъ, чучка -  към възглавничка, шарецъ -  към 
ягне, коравецъ -  към пжпешъ).

Заемането на думи и термини от западноевропейските езици води до 
увеличаване на дела на „престижното чуждо“, свързано с модернизи- 
ране и интернационализиране на лексикалния състав. Източниците на 
заемане и резултатите от този процес през възрожденския и следосво- 
божденския период са подробно изяснени в Лексикология 2013 и други 
изследвания, поради което тук няма да се спираме върху тях.

На словообразувателно равнище интернационализацията е свър- 
зана с усвояването и активизирането на чуждоезикови (с произход 
главно от западноевропейските езици) форманти като суфиксите 
-ист, -ер, -ант, -(т)ор, -изъм, -(из)ация и др. в субстантивното и -(из) 
ира- в глаголното словообразуване (История 1989: Балтова 2015: 60 
и др.). Обособяването и установяването на подобни форманти в сло- 
вообразувателната система на българския език през XIX в. е пряко 
свързано с процесите на заемане на нова лексика. Както отбелязва 
Ю. Балтова: „Натрупването на заети лексикални единици и групи- 
рането им с оглед на финалните им морфеми поражда понякога въз- 
приемането на тези морфеми като словообразувателни форманти, 
които вече на българска почва водят до образуване на нови произ- 
водни думи.“ (Балтова 2015: 60). Наблюденията върху включените в 
словника на БФР думи сочат, че при повечето от посочените чужди 
по произход субстантивни суфикси в края на века процесът на ак- 
тивизиране не показва особен напредък. Речникът съдържа множе
ство заемки със завършек -ист, -ер, -ант, -(т)ор, -изъм и др. (срв. 
аппелантъ, интригантъ, интересантъ, квартирантъ; архитекторъ, 
аудиторъ, декламаторъ, декораторъ, консерваторъ, кондукторъ, 
композиторъ, компилаторъ; енциклопедистъ, казуистъ, калви- 
нистъ, кларнетистъ, лингвистъ, мануфактуристъ, моралистъ;
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атомизмъ, абсолютизмъ, вандализмъ, епикуризмъ, мистицизмъ, 
пессимизмъ, фанатизмъ), но не се откриват съществителни име
на, за които да може със сигурност да се твърди, че са произве- 
дени на родна почва по съответните словообразувателни модели. 
Може да се каже, че в по-напреднал стадий през разглеждания пе
риод е утвърждаването на глаголния словообразувателен модел с 
интернационалния суфикс -(из)ира- (срв. акредитирамъ, балоти- 
рамъ, декламирамъ, кредитирамъ, магнитизирамъ, ликвидирамъ, 
маневрирамъ, мобилирамъ, организирамъ, пакетирамъ, пансиони- 
рамъ, поетизирамъ, пломбирамъ, пропагандирамъ, рецензирамъ, 
телеграфирамъ, фалшифицирамъ, фалирамъ, шконтирамъ). Въпреки 
това в словника на БФР липсват примери за включване и на домаш
ни основи в словообразувателния процес, което би било показател за 
по-трайно установяване на модела.

Взаимодействието между интернационализационните и автохтони- 
зационните процеси в българската лексика през разглеждания период 
личи от наличието (макар и все още рядко) на хибридни образувания, 
изградени от чужда основа и домашен суфикс: вербован, подагрикъ, кре
диторка, еластичество, прокурорство, кавалерство, профессорство, 
протестантство. Хибридизацията е свидетелство за приобщаването на 
по-новите заемки към словообразувателната система на езика.

4. Заключение

Балансираният и прагматичен подход, приложен от Н. Марков при 
съставянето на словника на БФР, осигурява до голяма степен обективност 
и пълнота при регистрирането на актуалните за края на XIX в. лексикал- 
ни явления. Ето защо речникът е ценен документален източник за със- 
тоянието на българската лексика от този период и неслучайно е сред ос- 
новните извори от XIX в., използвани от съвременните лексикографи при 
съставянето на многотомния академичен „Речник на българския език“. 
Така например въз основа на сведения от словника на БФР в многотомния 
речник са включени заглавки като подшивка (с остаряло значение ‘под
плата’), остарялата и диалектна дума пръг ‘черчеве’, диалектният глагол 
подпрятам със значение ‘подемам, започвам’ и др.

Наблюденията върху отразената в БФР лексика показват, че за задо- 
воляване на нарасналите номинационни потребности в новите социал- 
но-политически, икономически и социокултурни условия във възрож- 
денския и следосвобожденския период се активизират разнообразни 
начини и пътища за попълване на лексикалните ресурси на езика: сло- 
вообразувателна неологизация, заемане, калкиране и пр. Налице е вза
имодействие и противоборство на различни тенденции, свързани както 
с автохтонизация и демократизация, така и с интернационализиране,
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модернизиране и интелектуализиране на речниковия състав. При обо- 
гатяването на словния състав на българския език през разглеждания пе
риод личи отслабване на влиянието на книжовната писмена традиция, 
свързана със старобългарския и черковнославянския език, запазване 
(но с тенденция за постепенно ограничаване) на ролята на диалектно
то начало, както и нарастване на дела и функцията на чуждоезиковите 
елементи (предимно от западноевропейските езици). По този начин, съ- 
ществувайки в динамично равновесие, традиционно и иновативно, свое 
и чуждо, престижно и непрестижно, перспективно и рецесивно офор
мят една многообразна и нюансирана картина на българската лексика 
от този период.
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