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УНИВЕРБ(ИЗ)АЦИЯ И ЕЗИКОВА ИКОНОМИЯ В 
СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ

В доклада се предлага разграничаване на понятията универбизация и универ
биране (термин на Вл. Мурдаров), дефинират се универбатите като продукти на 
универбирането, изяснява се съдържанието на понятието езикова икономия. Под 
универбизация се разбира свойството на даден език да образува моновербални 
лексикални единици от мотивиращи устойчиви поливербални единици, свой
ство, което има предпоставка да се превърне в тенденция въз основа на по-общия 
принцип за езикова икономия. Универбирането се разглежда като акт/процес на 
образуване на еднословни единици (универбати) от устойчиви поливербални еди- 
ници.
Ключови думи: универбизация, универбиране, езикова икономия, универбат

The paper suggests drawing a distinction between the concepts univerbizatsiya and uni- 
verbirane (Vl. Murdarov’s term), defines univerbat-s as products of univerbirane, and 
clarifies the content of the concept language economy. Univerbizatsiya is interpreted 
as the language property to derive one-word lexical units from motivating stable mul
ti-word units. This property is likely to turn into a tendency based on the more general 
principle of language economy. Univerbirane is treated as an act/process of deriving 
one-word units (univerbat-s) from stable multi-word units.
Key words: univerbizatsiya, univerbirane, language economy, univerbat 1

1. Върху универбизацията (универбацията) е натрупано не малко ко
личество славистична литература. Същевременно обаче се обръща 
внимание, че в термина универбизация се влага различно съдържа- 
ние и това затруднява съпоставителното изследване на славянски- 
те езици (вж. напр. Нещименко 2003; Avramova 2007/2013; Аврамова 
2008). Универбизацията се определя като процес, езикова тенденция, 
израз на тенденция, специфичен словообразувателен начин или дори 
като имитация на словообразувателен процес. Към продуктите на
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универбизация (наричани универбати, универбизми, универби) би
ват причислявани много и разнородни явления. Разнообразието от 
гледни точки сякаш води до десемантизация на самия термин уни
вербизация.

1.1. В езиковедската литература универбизацията тясно се свързва с 
езиковата икономия. От друга страна, в понятието езикова икономия 
също се влага неединно съдържание. На тенденцията към езикова 
икономия (тенденция языковой экономии) е посветена отделна гла
ва на колективната монография Komparacja współczesnych języków  
słowiańskich, т. 1. Słowotwórstwo /  Nominacja. Обръща се внимание, 
че в научната литература езиковата икономия се разглежда в тесен 
и широк смисъл. “Если подразумевать под языковой экономией при
чину или повод для тенденции, посредством минимального усилия 
достичь максимальной языковой эффективности (напр., сокращени
ем, употреблением аббревиатур и т.п.), то тем самым ограничивает
ся спектр словообразовательных явлений определенными типами и 
способами образования” (Ohnheiser, red., 2003: 283). Към езиковата 
икономия е отнасяна предимно суфиксалната универбизация, също 
така различни типове отсичане на основите, съпроводено в някои 
случаи и от афиксация.

Более узкому пониманию соотношения языковой экономии и словообразования 
можно противопоставить взгляды, согласно которым словообразование в целом 
является выражение языковой экономии, так как оно -  благодаря специфическим 
способом номинации в форме одного слова -  всегда приводить к сокращению на 
синтагматическом уровне. (op. cit.).

1.2. Подобно тясно и широко разбиране е характерно и за дефинира- 
нето на универбизацията.

1.3. Изтъква се, че терминът универбизация (от лат. unus ‘един’ + 
verbum ‘дума’) е въведен за първи път от К. Бругман през 1904 г. “для 
обозначения звуковых единиц, возникших на основ словосочетаний, 
внешне цельнооформленных, но не обладающей содержательной 
изолированностью” (Шумагер 1984: 133 -  цит. по Дьячок 2015: 26). 
Това определение обаче е твърде общо и дава възможност към уни- 
вербизацията да бъдат включени различни явления.

1.4. За отправна точка на научните изследвания в славистиката слу
жат известните разработки на А. В. Исаченко, който за назоваване 
на “процесите, свързани със загубата на семантична разчлененост”,
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използва паралелно два термина -  универбация и семантична кон- 
дензация, без да ги разграничава1.

Наиболее наглядно можно проследить процессы такой семантической конден
сации у  лексических единиц, состоящих из двух или нескольких словарных единиц, 
у  так называемых комплексных наименований. Эти комплексные наименования 
имеют ярко выраженную тенденцию к универбации  (подчертаното мое, Ц. А.), 
т.е. к сгущению семантического содержания в одном слове (Исаченко 1958: 340).

Исаченко посочва седем “случая” на семантична кондензация/уни- 
вербация: композиция, срастване, елипса на един от елементите в 
изходното словосъчетание (елипса на определяемия член -  субстан
тивация на прилагателното, или елипса на определящия член), афик- 
сална деривация, образуване на т. нар. съкратени сложни думи, към 
които авторът отнася и буквените абревиатури, и още две явления, 
които по принцип не се цитират от авторите, позоваващи се на него- 
вото изследване: отстраняване на граматическата “разнооформеност” 
на такива двучленни съчетания като жар-птица (Р.п. жар-птицы), 
царь-девица (Р.п. цар-девицы) и замяната на комплексното наимено
вание от една дума, която не влиза в състава на словосъчетанието 
(напр. Главрыба вместо рыбная промышленность и др.) (Исаченко 
1958: 341-343).

1.5. В повечето от последвалите научни разработки последните два 
“случая”, представени в изследването на Исаченко под номера 5 и 7, 
изобщо не се споменават и дори не съвсем коректно биват изклю- 
чвани от неговия списък, като се изтъква, че авторът определя пет 
прояви на универбизация (вж. напр. Helcl 1963; Широкова 1991: 195; 
Нещименко 2003: 291; Благоева 2003). Но и тези пет прояви също са 
предмет на дискусии, като едни словообразувателни явления ту би
ват включвани, ту изключвани от универбизацията (по този въпрос 
вж. Avramova 2007/2013; Аврамова 2008 и цит. там литература; Дья
чок 2015).

2. Още в цитираното изследване на Исаченко се полагат основите на 
двойственото разбиране за универбизацията -  от една страна, като 
тенденция, и от друга, като конкретни “случаи”, т.е. прояви на уни
вербизация. Двете “лица” на универбизацията се определят в науч- 
ната литература като универбизация в широк и тесен смисъл.

1 В резултат на това в съвременната изследователска практика тези термини често 
се употребяват като синоними (вж. Kaliszan 1986: 4 и цит. там литература).
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2.1. Най-ярко това проличава в разбирането на Ян Босак:

... na zaklade širšieho (komunikatrvneho) pr^stupu k analyze univerbizovanych jednotiek 
navrhujeme rozlišovat univerbizaciu v širšom zmysle ako všeobecnu tendenciu 
vychadzajucu z prinrtpu ekonomie dorozumievacieho procesu (tzv. komunikativna 
funkčnost), ktora sa uplatnuje vo všetkych jazykovych rovinach a ma systemovy 
charakter. Univerbizacia v užšom zmysle (...) sa uplatnuje v lexikalnej rovine a zahrna: 1. 
tvorenie jednoslovnych pomenovam na pozad^ viacslovnych motivujucich pomenovam, 
a to: a) derivaciou (presilova hra ^  presilov-k-a), b) substantivizaciou (triedna učitelka 
^  triedna), c) synekdochou (skok o žrdi ^  žrd), d) kompozwiou (hrač prvej ligy ^  
prvoligista); 2. simplifikaciu viacslovnych pomenovam, a to: a) kontextovu: (vlada ČSSR 
^  vlada), b) skracovanm, akronimizaciou (Slovenska akademia vied ^  SAV). (Bosak 
1987: 232; по същия начин: DSZSS 1989: 299).

На това разбиране за универбизацията се опират и други словашки 
изследвания (вж. напр. Ološtiak, ed. 2015: 125).

Други автори също определят универбизацията двояко -  например 
като процес и като тенденция (Jedlička 1978) или като словообразува- 
телна тенденция и словообразователен способ (Виденов 1976) и др.

2.2. Освен като самостоятелна тенденция, универбизацията също 
така се разглежда и като проява на друга тенденция: на тенденцията 
към отстраняване на противоречието между единството на значени- 
ето и разделността на формата (Helcl 1963: 36) или тенденцията към 
езикова икономия (Нещименко 2003). Говори се също така за тенден
ция към универбизация (напр. Сидоренко Е. Н. 1993).

2.3. Българският лингвист Вл. Мурдаров предлага да се прави раз
граничение “между словообразователния начин у н и в е р б и р а н 
е и цялостната тенденция към универбизация, проявяваща се в кни- 
жовния език въз основа на принципа за езикова икономия (...). Резул- 
тат от тази тенденция е универбалността на лексикалните единици” 
(разредката и курсивът на автора). Продуктите от универбирането се 
означават с термина универбати (Мурдаров 1983: 115). Според Мур
даров от устната норма на книжовния език универбирането проявява 
стремеж да проникне и в писмената “въз основа преди всичко на тен
денцията към цялостнаунивербизация като израз на демократизаци- 
ята на книжовния език” (курсивът мой, Ц. А.) (Мурдаров 1983: 113).

В. Радева също характеризира универбирането (терминът е на автор- 
ката -  заб. моя, Ц. А.) като специфичен словообразувателен начин
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(Радева 1991: 55), но и като “тенденция в езиковия развой” (Радева 
1991: 55, 57).

2.4. В някои изследвания (напр. Dokulil 1962: 27-28, 111-117; Раде
ва 1991: 55-58; Ферм 1994: 54-55) се изтъква, че универбизацията (у 
Радева -  универбирането) като номинационен акт се отнася до моти- 
вационното отношение; във формален план тя (то) не разполага със 
собствени словообразувателни средства и начини. В чешкото сло- 
вообразуване се говори за мотивация чрез универбизация (motivace 
univerbizati), за кондензационна, предимно универбизационна мо
тивация (motivace kondenzačrn, predevšim motivace univerbizačrn) 
(Dokulil 1962: 114, 117; ESČ 2002).

2.5. Към конкретните прояви на универбизация обикновено авторите 
отнасят първите пет явления, посочени от Исаченко, с някои допъл- 
нения и модификации. Така например като продукти на универбиза
ция (рус. универбация) Й. Калишан определя четири основни групи 
производни думи: 1) суфиксални образувания (зачетка ^  зачетная 
книжка); 2) образувания чрез нулева суфиксация (термояд ^  термо
ядерная реакция); 3) “думи, традиционно причислявани към компо- 
зитумите” (фотокатод ^  фотоэлектронный катод, телебашня ^  
телевизионная башня) и абревиатурите (профактив ^  профсоюзный 
актив, физрук ^  физкультурный руководитель) и др., които, според 
автора, “по общото за тях композиционно-абревиационно начало 
могат да бъдат подведени под по-широката структурно-словобразу- 
вателна категория -  категорията на съкратените сложни думи”; 4) 
елиптични субстантивати (сборная ^  сборная команда) (Kaliszan 
1986: 35).

2.6. Д. Благоева различава “три структурни типа универбизация в 
зависимост от характера на използваните словообразувателни сред
ства: универбизация със средствата на морфологичното, на морфо- 
лого-синтактичното и на лексико-семантичното словообразуване” 
(Благоева 2003: 7). Към първия тип се отнасят суфиксалната универ
бизация (бълг. мобилен телефон ^  мобилка, рус. атомная электро
станция ^  атомка, чеш. finančni urad ^  finančak) и универбизаци
ята чрез нулева суфиксация (бълг. кабелна телевизия ^  кабел, рус. 
синхронный перевод ^  синхрон, чеш. plastikova karta ^  plast); към 
втория тип -  субстантивираните прилагателни, получени в резултат 
на елиптична субстантивация (брейди облигации (книжа) ^  брейди, 
миялна машина ^  миялна, рус. мобильный телефон ^  мобильный,
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чеш. (VвШа) sametova (revoluce) ^  sametovа); към третия тип -  уни
вербизация, при която “в изходното номинативно словосъчетание се 
отстранява атрибутивният елемент, а опорното съществително име 
развива ново лексикално значение, тъждествено със значението на 
словосъчетанието” (Благоева 2003: 16 -  авторката цитира Мурдаров 
1983: 187), напр.: електронен адрес ^  адрес, рус. магнитная карта 
^  карта, чеш. telefonn^ zаznamn^k ^  zаznamn^k (Благоева 2003).

2.7. Най-тясно е разбирането за универбизацията като трансформи- 
ране на двусловни (по-рядко многословни) атрибутивни словосъче- 
тания в еднословни чрез суфиксация от типа рус. маршрутное такси 
^  маршрутка (Земская 1996; ЪориЬ 2008 и др.).

2.8. На противоположния полюс спрямо посоченото тясно разбиране 
са изследванията, в които границите на универбизацията се разши- 
ряват прекомерно. Така например, като се позовава на И. А. Устимен
ко2, в своята докторска дисертация “Универбация в русском языке: 
структурно-семантическое и ономасиологическое описание” Н. В. 
Дячок (Дьячок 2015) определя универбизацията като “образование 
слова на базе словосочетания, с которым оно имеет тождественное 
значение” (Дьячок 2015: 10), “практически любой акт появления но
вого слова на базе поливербальной синтаксической единицы -  сло
восочетания” (Дьячок 2015: 11). Така към универбизацията авторката 
отнася всички еднословни единици, съотнасящи се с тъждествени 
по значение словосъчетания без оглед на това дали те са устойчи- 
ви или свободни (т.е. без значение дали са единици на езика или на 
речта, дали са възпроизводими или се създават в потока на речта), и 
без значение на начина, по който са получени съответните универ- 
бирани названия: “При таком рассмотрении в разряд универбации 
следует отнести аббревиацию, субстантивацию, суффиксацию (в том 
числе и нулевую) и т.д.” (Дьячок 2015: 10), напр.: брать в жены -  же
нится, укладывать асфальт -  асфальтировать, местность за ре
кой -  заречье, командировочное удостоверение -  командировка, ал
лергический больной -  алергик, житель Парижа -  парижанин, быть 
паразитом -  паразитировать, зачать петь -  запеть, перевести в 
цифровой формат -  оцифровать, сотрудник КГБ -  кагэбэшник, жи
тельница Омска -  омичка, исследование с помощью зонда -  зондиро
вать, исследователь жизни и творчества А. С. Пушкина -  пушки-

2 И. А. Устименко, 2001: Лексикология. Семасиология. Белгород: БелГУ, 19-25. 
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нист, испытывать блаженство -  блаженствовать, жена генерала 
-  генеральша и др.

Подобно широко разбиране за универбизацията е залегнало и в 
други изследвания (напр. Buttler 1977; 1978; DSZSS 1989: 302-303; 
Szczepańska 1994 и др.).

3. Прекаленото разширяване на обема на понятието универбизация 
обаче поставя въпроса: не води ли това до размиване на границите 
между универбизацията и образуването на думи изобщо, т.е. между 
универбизацията и словообразуването? Както бе посочено, в широк 
смисъл езиковата икономия също се разглежда като словообразуване.

3.1. Очевидно, за да се избегне опасността от поставянето на знак 
за равенство между универбизацията и словообразуването (с което 
би се обезсмислило и използването на самия термин универбизация/ 
универбация), се върви в друга крайност -  универбираните единици 
се разглеждат от някои автори не като продукт на деривационни от
ношения, а като “имитация на словообразувателен акт“, като струк
турна разновидност на определена номинатема от типа “словосъчета- 
ние + елиптичен универб”.

Под номинатемой понимается некая абстрактная языковая единица, реализую- 
щаясь в вербальных формах (глоссах, вариантах), причем в данном конкретном 
случае дублетами одной номинатемы выступают словосочетание и семантиче
ски и грамматически тождественное ему слово, например, коммунальная квар
тира и коммуналка, дочь царя и царевна, настойка валерианы и валерьянка и т.д. 
(Дьячок 2015: 14; вж. също стр. 46-47)3.

Авторката смята, че семантичното тъждество между универба и 
словосъчетанието говори не за отношение на производност между 
тях, а за отношение на дублетност. Според Дячок процесът на уни
вербизация е “процес, свързан не с външна, а с вътрешна мотиви- 
раност”, поради което образуването на универбираните единици е 
определено като формообразуване, а суфиксът, участващ при образу- 
ването на универба -  като “формообразуващ афикс, само имитиращ 
словообразувателен процес” (Дьячок 2015: 34).

3 Авторката се опира на В. И. Теркулов, 2006: Еще раз об основной единице 
языка. -  Вкник Луганьского нацюнального педагогiчного утверситету iм. Т. Г. 
Шевченка. “Фшолопчш науки”: зб. наук. праць. Луганськ: Альма-матер, 11 (106), 
127-137; В. И. Теркулов, 2008: Композиты русского языка в ономасиологическом 
аспекте. Дисс. доктора филол. наук. Горловка (вж. Дьячок 2015).
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Под външна мотивираност, съгласно концепцията на Теркулов (Тер- 
кулов 2008: 78 -  вж. бел. 3), Дячок разбира “отношение между две но- 
минатеми, значението на едната от които (производната) се формира 
от значението на другата (произвеждащата), но не съвпада с него”. 
Авторката смята, че между словосъчетанието и неговия еквивалент 
(универба) “се реализират словообразувателни, но не външни, дери- 
вационни, а вътрешни, междусричкови (межглоссовые) мотивацион- 
ни отношения” (Дьячок 2015: 13), защото значението на универба не 
се обуславя от значението на словосъчетанието, а напълно съвпада с 
него и защото “при модификации от подобен тип не се наблюдават 
граматически изменения”. (Случаи от типа мобильный телефон -  мо- 
билка и др., при които има несъгласуване по род между универба и 
словосъчетанието, са разглеждани от авторката като “особени случаи 
на универбална аналогия”). В достъпната ми литература по словоо- 
бразуване не съм срещала подобно разграничаване на външни и вът- 
решни мотивационни отношения.

3.2. Ако следваме концепцията на Н. В. Дячок, според която думи като 
генералша, запеть, асфальтировать и др. (вж. цитираните по-горе 
примери) са форми, дублети на словосъчетания (начать петь, укла
дывать асфальт, жена генерала), а не деривати, от производната 
лексика би трябвало да изключим една не малка част от лексикал- 
ните единици. Ако семантичното тъждество между поливербална- 
та и моновербалната единица е основание да се говори за отсъствие 
на деривационно отношение между тях, то такова не би трябвало да 
се търси и при моновербални лексикални единици, получени чрез 
структурна трансформация на други моновербални единици (напр. 
чеш. svacina -  svaca, сШтк -  сша, pozndmka -  pozec, жШ1ка -  иса 
(Martincova 1983: 86, 90, бълг. комунист -  комуняга, специалист -  
спец, професионал -  профи и др. Така единици като чеш. ^ а с а , сша, 
pozec, иса, бълг. комуняга, спец, профи би трябвало да се разглеждат 
като форми на svaсina, сШт.к, pozndmka, ибивШа, комунист, специа
лист, професионал или, съответно на терминологията на Н. В. Дячок, 
да се определят като дублети на някаква абстрактна номинатема.

3.3. От казаното дотук се вижда, че прекаленото разширяване на обе- 
ма на понятието универбизация води до две на пръв поглед пара- 
доксално противоположни последици -  до размиване на границите 
между универбизация и словообразуване (така, както е и между ези-
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ковата икономия, разбирана в широк смисъл, и словообразуването), 
или до изключване на универбизацията от словообразуването.

4. Необходимостта от прецизиране на пределно общата дефиниция 
на универбизацията като трансформиране на поливербални единици 
в моновербални е видяна от редица изследователи. В повечето сло- 
вообразувателни изследвания границите на универбизацията осно- 
вателно се стесняват, като се поставя условието за устойчивост и 
възпроизводимост на мотивиращите словосъчетания и тяхната 
паралелна употреба с универбираните единици в езиковата прак
тика (Dokulil 1962: 115; Kaliszan 1986; Широкова 1991; Сидоренко
О. М. 1992; Сидоренко Е. Н. 1993; Нещименко 2003; Благоева 2003; 
Avramova 2007/2013; Аврамова 2008). Същевременно се обръща 
внимание на трудностите, свързани с конкретното разграничаване 
на устойчивите от свободните словосъчетания (Kaliszan 1986), на 
съставните названия от интерпретационните (по определението на 
Г П. Нешчименко -  Нещименко 2003: 290) синонимни описателни 
номинации. Тъй като на практика словообразувателното значение на 
всяка производна дума може да се представи с помощта на слово- 
образувателна парафраза, е необходимо да се прави разграничение 
между “устойчивата мотивация” и интерпретационната парафра
за  (Нещименко 2003), което на практика не винаги е възможно.

4.1. Но и с тези ограничения по отношение на мотивиращите едини
ци в рамките на универбизацията остават твърде много и разнородни 
явления. Голяма част от изследователите причисляват към универби
зацията всяко преобразуване на устойчиви, възпроизводими поливер
бални единици в семантично еквивалентни еднословни единици, не
зависимо чрез какви формални операции се извършва това (Kaliszan 
1986: 15-20; вж. също Helcl 1963; Виденов 1976; Bosak 1987; Masar 
1990; Широкова 1991; Радева 1991; Szczepańska 1994; Ферм 1994 и др.).

4.2. Мотивите за включване или изключване на едни или други фор- 
мални операции за образуване на универбирани единици са тясно 
свързани с въпроса какъв тип компресия на изходните поливербал- 
ни единици се осъществява в словообразувателния акт. Така напри
мер Й. Калишан различава универбизация в чист вид, при която има 
само структурна, но не и семантична компресия, и универбизация, 
в която освен структурна, има и семантична компресия или конден- 
зация (Kaliszan 1986: 4; 25-26). Други автори смятат, че при универ-
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бизацията са задължителни и двата типа компресия -  структурна и 
семантична (Сидоренко О. М. 1992: 45).

4.2.1. В какво точно се изразява структурната компресия в изслед- 
ванията не се уточнява, но ако изходим от посочените примери, ще 
видим, че тя се разбира твърде широко -  като компресиране/стягане 
на мотивиращата поливербална единица, при което в структурата на 
универбата се запазват най-различни по характер и брой структур- 
ни компоненти на мотивиращите ги поливербални единици -  основи 
на думи, цели думи, части от думи (съвпадащи с основите или не- 
съвпадащи -  срички, морфеми, отсечени части без оглед на морфем- 
ния шеф и др.), срв.: зачетная книжка ^  зачетка, термоядерная 
реакция ^  термояд; профсоюзный актив ^  профактив, фотоэ
лектронный катод ^  фотокатод; физкультурный руководитель ^  
физрук; сборная команда ^  сборная (примерите са от Kaliszan 1986: 
35); автопатрулна кола ^  автопатрулка, национален състезател 
^  национал, електронен адрес ^  адрес, брейди облигации -  брейди 
(Благоева 2003); skok o žrdi ^  žrđ, Slovenska akademia vied ^  SAV 
(Bosak 1987) и др.

5. Всичко казано дотук обуславя необходимостта от по-точно дефи- 
ниране на универбизацията. В предишно свое изследване (Avramova 
2007/2013; Аврамова 2008)4 предложих разграничаване на универби- 
зацията като тенденция към създаване на еднословни номинационни 
единици от многословни устойчиви названия въз основа на по-общия 
принцип за езикова икономия (който се проявява на различни езикови 
равнища), отунивербирането като акт / процес на образуване на ед
нословни единици (универбати) от устойчиви поливербални единици. 
Както бе посочено, терминът универбиране е въведен в българското 
езикознание от Вл. Мурдаров (Мурдаров 1983). Днес, под влияние на 
идея на Ю. Балтова (вж. Балтова 2017), предлагам лека модификация 
на горното становище: подкрепям идеята на авторката, че може би е 
по-целесъобразно универбизация да се нарича свойството на даден 
език да образува моновербални лексикални единици от мотивиращи 
устойчиви поливербални единици. Към това бих добавила, че това 
свойство (способност) има предпоставка да се превърне в тенденция,
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4 Това са две версии (с незначителни разлики помежду им) -  на български и чешки 
език, на доклад, представен на Седмата конференция на Комисията по славянско 
словообразуване при МКС на тема “Motivovane slovo v lexikalnom systeme jazyka”, 
Братислава, 27. 9-1. 10. 2004. г.
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разбирана (съгласно Gutschmidt 1998: 98) като насочено движение на 
определен езиков процес, което може да се отнася както за минал 
период, така и за съвременното състояние на езика. Една от задачите 
на словообразувателните изследвания в такъв случай е да установи 
кои езици притежават свойството да образуват моновербални едини- 
ци от поливербални, кога и при какви условия то се превръща (се е 
превърнало) в тенденция и в кои езици тази тенденция е по-силна и 
защо.

5.1. По отношение на това кои точно явления трябва да бъдат вклю- 
чени към универбирането, може би най-приемливо е становището на 
Г П. Нешчименко, която характеризира като продукти на универби
ране (в терминологията на авторката: универбация) универбатите от 
суфиксален (деривационен) тип (“универбы суффиксального (дери
вационного) типа” и универбираните субстантивирани прилагателни 
(Нещименко 2003: 294, 297). Към тях бих добавила и образувания от 
типа национален състезател ^  национал, рус. термоядерный взрыв 
^  термояд, които не съвпадат със съществуваща в езика дума (за 
да се разграничат от единици като бълг. кабел ‘кабелна телевизия’, 
рус. карта ‘магнитная карта’, чеш. zdznamn^k Че1е£эпш zaznamшk’ и 
др. под., при които по-скоро има семантично развитие на съществу
ваща лексема)5. От универбатите се изключват също така единици 
от типа атлантик, надзорник, полярник; те се приемат за продукти 
на деривация, срв. ‘този, който е член на Атлантическия клуб’, ‘този, 
който е член на надзорен съвет’, ‘този, който участва в полярна екс- 
педиция’.

5.2. Универбизацията (в посоченото по-горе разбиране) обхваща не 
само продуктите на универбиране (универбатите), но и останалите 
типове лексеми, възникнали на базата на устойчиви словосъчетания 
(напр. сраствания, абревиатури от различен тип)6, т.е. универбиза-

5 При продуктите на елиптична субстантивация също има съвпадение със съще
ствуваща лексикална единица, но тя е от друга част на речта, срв. дистанционно 
(прилагателно име) управление -  дистанционно (съществително).
6 За това дали единици като автосервиз, биопродукт, екоминистерство, фото- 
изложба възникват на базата на устойчивы словосъчетания (поради което често 
биват определяни като съкратени сложни думи), има различии становища. Спо- 
делям мнението, че такива единици днес се създават с помощта на готови ком- 
поненти (афиксоиди), които се прилепват към съществителни (и прилагателни) 
имена и образуват серии производни думи. Поради тази причина афиксоидните 
образувания се изключват от универбирането и универбизацията.
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цията в моето разбиране е по-широко понятие от универбирането. 
Универбизацията, от своя страна, е една от проявите на принципа на 
езикова икономия7, който се изразява не само на лексикално-словоо- 
бразувателно, но и на други равнища. Например на фонетично -  чрез 
изпускане, елизия на фонеми (бълг. разг. к ’во вместо какво, ми вме
сто ами, айде вм. хайде; чеш. dyby вм. kdyby, dyt’ вм. vždyt’ и под., на 
синтактично -  чрез контрахиране на изречения, напр. Мария отиде 
да купи лекарства. -  Мария отиде за лекарства, на морфологично 
-  чрез употреба на по-кратки синонимни граматични конструкции, 
напр. в български образуване на синтетични форми за условно накло
нение вместо аналитични от типа ядвам, пиввам вм. бих ял, бих пил 
и под.; на лексикално-словообразувателно -  чрез трансформация на 
съществуваща дума: бълг. социализъм -  соц, специалист -  спец; чеш. 
učitelka -  uča, svačina -  svača и др.). С други думи, в моето разбиране 
принципът на езиковата икономия се изразява в минимализиране на 
формата за изразяване на дадено съдържание и се проявява на фоне- 
тично, лексикално, словообразувателно и граматично равнище.

6. В какво се изразява спецификата на универбатите в сравнение с 
останалите производни думи?

Тази специфика е търсена от изследователите на различни равнища: 
лексикална семантика, тип номинация, словообразувателно значе
ние и др. Посочените въпроси са разгледани в друго мое изследване 
(Avramova 2007/2013; Аврамова 2008). Тук ще добавя някои допълне- 
ния по отношение на словообразувателното значение на универбатите.

6.1. Според Й. Калишан универбатите като че ли са лишени от слово- 
образувателно значение в смисъла, в който то се формира при обик- 
новените производни, тъй като връзката между ономасиологичната 
база и ономасиологичния признак, която се съхранява (макар и в ла- 
тентен вид) в мотивиращото съставно название, при универбирането 
не се установява всеки път отново, а сякаш се унаследява от мотиви- 
ращото название (Kaliszan 1986: 83-84).

6.1.1. Универбатите изразяват лексикалното значение и наследяват 
ономасиологичната структура на мотивиращите ги поливербални 
единици. В структурата на суфиксалните универбати се експлицира

7 Стремежът към икономия на езиковите средства, както и противоположният 
стремеж към възможно по-пълно излагане на информацията, са общи принципы 
на комуникацията, а не езикови тенденции (Gutschmidt 1998: 98).
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само определящият член на мотивиращото словосъчетание (най-че- 
сто това е адективната основа), а суфиксът най-общо назовава субстан
ция, която се характеризира чрез признака, изразен от основата. От 
гледна точка на ономасиологичната теория адективната основа пред- 
ставя ономасиологичния признак (ОП), а суфиксът (вкл. нулев) -  оно
масиологичната база (ОБ). По-редки са случаите, в които и ОП, и ОБ 
се изразяват чрез субстантивна основа, напр. посоченият от В. В. Ло
патин (Лопатин 1978) универбат “Крылышки” ^  “Крыля Советов”.

6.1.2. По-различна е ситуацията при универбираните субстантивира- 
ни прилагателни. Докато в рамките на устойчивото атрибутивно сло- 
восъчетание ОБ и ОП са изразени на формално-структурно равнище, 
и то разделно, чрез две лексеми (напр. кабелна телевизия: кабелна 
(ОП) телевизия (ОБ), при субстантивираните прилагателни чрез 
адективната основа се експлицира ОП, а ОБ, изразявана в словосъче- 
танието чрез съществителното име, се поема от различни грамеми 
-  системата от флексии на мотивиращата дума (Русская грамматика 
online: § 202), грамемата за определеност (в български), срв. кабелен, 
-на, -но, -ни, но: кабелната не работи.

6.1.3. По това че универбатите наследяват ономасиологичната струк
тура на мотивиращите ги поливербални единици, те се сближават 
със срастванията, абревиатурите от различен тип и от думите, об- 
разувани чрез трансформация на мотивиращата ги лексема. Универ
батите изразяват същото лексикално значение, както мотивиращите 
ги единици, и са от същата част на речта. (Трябва да имаме предвид, 
че поливербалните лексикални единици функционират като съще- 
ствителни имена.) Поради това универбатите (както срастванията, 
абревиатурите и думите, получени чрез трансформация на друга 
дума) не могат да бъдат включени в нито един от трите типа оно- 
масиологични категории -  мутационен, модификационен и транспо- 
зиционен. В това според мен е тяхната специфика по отношение на 
“обикновените” деривати (в широк смисъл = производни думи).
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Univerb(iz)atsiya and Language Economy 
in Slavonic Languages

The paper deals with univerbizatsiya in its relation to language economy. 
In the literature of Slavic studies the terms univerbizatsiya and language 
economy are charged with different meaning, which has led to their de-se- 
manticization and hinders the contrastive study of Slavonic languages. The 
study suggests drawing a distinction between the concepts univerbizatsiya 
and univerbirane (Vl. Murdarov’s term). Univerbizatsiya is interpreted as 
the language property to derive one-word lexical units from  motivating 
stable multi-word units. This property is likely to turn into a tendency (ac
cording to K. Gutschmidt’s definition) based on the more general princi
ple o f  language economy (manifested not only on the lexical-derivational 
level, but also on other levels). Univerbirane is treated as an act/process 
o f deriving one-word units (univerbat-s) from  stable multi-word units. Pro
ducts of univerbirane are considered to be suffixal derivatives of the type 
kabelna televiziya ^  kabelarka; units derived with a zero suffix which do 
not coincide with an existing lexeme (natsionalen sastezatel ^  natsional), 
as well as some cases of elliptical substantivization (distantsionno uprav- 
lenie ^  distantsionno).
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