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КЪМ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЯТА НА ТЕКСТА

Задачата на настоящата разработка е да потърси мястото на лингвокулту-
рологията на текста в лингвокултурологичните изследвания, да разгледа някои 
от досега използваните подходи при изследването на текст и да предложи спе-
цифичен лингвокултурологичен подход за текстов анализ. За тази цел е нужно 
да се проследят специфичните цели и предмет на изследване на лингвокулту-
рологията от началото на нейното създаване до днес.

След две десетилетия постъпателно развитие лингвокултурологията се 
превърна от проблемна област на знанието в рускоезичната хуманитаристика в 
пълноправна наука, обединяваща езикознанието и културознанието (Воробьов 
1997: 4; Маслова 2001: 30; Хроленко 2004: 14–15; Токарьов 2009: 5). В България 
за нея се знае от началото на ХХI в., а към днешна дата може да се каже, че в 
българската езиковедска наука тя вече е окончателно приета като специализи-
рана дисциплина в рамките на езикознанието (вж. напр. Касабов 2013: 188).

Известно е, че предусещането за културологичен подход към езика се за-
ражда в европейската мисъл още в края на XVIII и първата половина на XIX 
в. в творчеството на немския романтик Йохан Готлиб фон Хердер, след което 
подходът придобива научно изражение в трудовете на основоположника на 
антропологическата лингвистика Вилхелм фон Хумболт и езиковедите Братя 
Грим. По-късно, през първата половина на XX в., основните идеи на Хумболт 
се подхващат от лингвоантрополозите Франц Боаз, Едуард Сапир и Бенжамин 
Лий Уорф (в САЩ) и неохумболтианеца Йохан Лео Вайсгербер (в Германия), а 
през последните три десетилетия на века и в началото на новото хилядолетие 
стават основа на съпоставителните и монолингвалните изследвания на Анна 
Вежбицка върху културната семантика в езика. Паралелно с това през 70-те го-
дини на миналия век идеята за лингвокултурологията се подхваща и от осново-
положниците на семиотическата школа в Москва и Тарту Юрий Лотман и Борис 
Успенски, които заявяват: „в реално-историческото функциониране езиците и 
културата са неделими: невъзможно е съществуването на език (в пълния сми-
съл на тази дума), който да не е потопен в контекста на културата, и култура, в 
чийто център да няма структура от типа на естествения език“ (Лотман, Успенски 
1990: 237–238). През 80-те години излиза претърпялата след това осем изда-
ния монография на Ю. Н. Караулов за руската езикова личност (Караулов 2014, 
първо издание 1987), която изиграва ключова роля в развитието на лингвокул-
турологията и издигането на нейния статус. Често цитираната мисъл на Ю. Н. 
Караулов, че доскоро основната заповед в съвременното езикознание е била 
„Зад всеки текст стои системата на езика“ и че времето вече е назряло към нея 
да се добави нова: „Зад всеки текст стои езикова личност“ (Караулов 2014: 27), 
започва да привлича растящ брой изследователи. Живият, одухотворен и ми-
слещ човек твърдо застава в центъра на вниманието на антропоцентрическата 
парадигма в езикознанието и тя постепенно измества иманентната.
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Никой от изредените учени, дори самият Ю. Н. Караулов, не използва тер-
мина „лингвокултурология“, но на практика всички те подготвят необходимите 
условия за появата и утвърждаването на тази нова научна дисциплина. Линг-
вокултурологията заявява своето място в съвременната наука в три ключови 
монографии − на Валентина А. Маслова (1997, 2001) и Владимир В. Воробьов 
(1997), в чиито заглавия вече присъства и новото наименование. Паралелно с 
това се появяват голям брой изследвания на различни езикови явления и рав-
нища от автори, чиито имена, ако бъдат изредени, днес биха запълнили цяла 
страница. Всеки от тях разширява обекта на лингвокултурологията и доуточня-
ва нейния изследователски инструментариум.

Доказала своя потенциал, днес лингвокултурологията продължава да е в 
процес на дооформяне и усъвършенстване, като непрекъснато развива нови, 
специализирани клонове. Такива са лингвоаксиологията (или аксиологическата 
лингвистика), която най-често свързваме с имената на В. И. Карасик и Г. Г. Слиш-
кин, лингвоконцептологията (В. Н. Телия, В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, Г. Вор-
качов и др., у нас И. Панчев и др.), лингвоперсонологията (Н. П. Нерознак, Н. 
Д. Голев, В. И. Карасик, Т. И. Киркинская и др., у нас М. Симеонова, Р. Русев), 
съпоставителната лингвокултурология (В. В. Воробьов, С. Г. Воркачов, Г. М. Али-
мжанова, у нас Р. Петрова, Е. Недкова, П. Трендафилова), интерлингвокултуро-
логията (В. Кабакчи, Е. Белоглазова), лингвокултурната паремиология (С. Вор-
качов, О. Дмитриева, Л. Савенкова и др., у нас Р. Петрова, П. Трендафилова) и 
пр. Развитието на тези подотрасли е красноречиво доказателство за жизнеспо-
собността на лингвокултурологията.

Въпросът защо лингвокултурологията се появи точно в този исторически 
момент – на границата между второто и третото хилядолетие – и защо основно 
в Русия, в някои страни на бившия СССР и в отделни източноевропейски стра-
ни, е тясно свързан с настоящата тема, затова ще се спрем накратко на него. 
Причините за появата на тази наука точно днес трябва да търсим в историята 
и политологията, в етнологията и културологията, в гносеологията и историята 
на науката. От последната знаем, че едно ново научно направление не се по-
явява от нищото и че зараждането, жизнеспособността му и задържането му 
сред другите отрасли на знанието всякога имат своите логически, исторически, 
културни, политически, а може би и философски, телеологични (а защо не и ис-
ториософски и теологични) основания и причини, своя raison d’être (Кун 1974: 
23). В този смисъл лингвокултурологията е дошла да запълни някаква липса и 
да отговoри на някаква нужда на днешното човечество. Но каква именно?

Наред с новия интерес на лингвокултурологията към човешкия фактор в 
езика нейният raison d’être е според нашето виждане в това, че заедно с етно-
лингвистиката тя търси неповторимостта и своеобразната стойност на нацио-
налнокултурната езикова личност и на националните и етническите култури. 
Тази неповторимост се съхранява и предава пряко или опосредствано чрез 
структурите на естествените езици и техните прецедентни текстове − тради-
ционните и христоматийни познати, любими и уважавани малки и големи тво-
рения на словесното изкуство на отделните народи. Целта на лингвокултуроло-
гията е да извади наяве културните значения и смисли, скрити в структурите и 
единиците на езика – думите, словосъчетанията, фразите, паремиите, текста. 
Лингвокултурологията на текста се занимава с текстовете именно като знако-
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ве на културата в смисъла, който влагат в това понятие Юрий Лотман и Борис 
Успенски (Лотман, Успенски 1990), тъй като в текста най-пълно се разгръщат 
културните смисли. В. А. Маслова дори пише, че „истинските хранилища на кул-
турата не са думите, а текстовете. Не езикът, а текстът отразява духовния мир 
на човека. Именно текстът е пряко свързан с културата, тъй като той е прони-
зан от множество културни кодове, именно текстът съхранява информация за 
историята, етнографията, националната психология, националното поведение, 
т.е. за всичко, което изгражда съдържанието на културата“ (Маслова 2001: 86). 
По-долу ще се върнем към това твърдение на изследователката.

Това най-общо очертано „призвание“ на лингвокултурологията − да описва 
националнокултурния портрет на човека и народа по неговия език и предста-
вителни текстове − се противопоставя на другата изключително мощна тенден-
ция в света днес: към (несъзнателно или умишлено) езиково и културно уед-
наквяване на човечеството. Тя протича по най-различни начини, един от които 
е разпространението на безкултурния вариант на английския език, известен 
като Global English (за това наименование вж. по-подробно в: Петрова 2011, 
2012б). Целта на това уеднаквяване най-вероятно е икономическа и меркан-
тилна. Тя е големи групи хора да бъдат превърнати в предсказуеми потреби-
тели на определен вид продукти и услуги и така максимално да се гарантира 
на предлагащите ги корпорации стабилно нарастване на печалбите от тях. Но 
може да се предположи и друг мотив, стоящ зад тази съвременна тенденция, 
например намерението на някои властови елити да установят чрез определен 
тип език влияние над съзнанието на големи групи хора. Лингвокултурологията 
и етнологията обаче показват, че националните, етническите, диалектните и 
племенните култури продължават да живеят и че те са нужни за оцеляването на 
отделните народи и важни за съхраняване на целостта на човечеството именно 
със своята различност. Те са самият живот в неговото пълно и богато разно-
образие. Известно е, че уеднаквяването на лингвокултурите би довело до из-
чезване на по-малките етноси и нации не само като политически образувания, 
но и като жизнени, органични цялости.

И така като реакция на мощните тоталитарни уеднаквяващи тенденции 
на глобализацията (сама по себе си изключително сложно и противоречиво 
явление със силни положителни страни) лингвокултурологията е осъзнаване, 
„отрезвяване“, връщане на народите към себе си, към своята исторически сло-
жила се изконна и неповторима същност. Нейната поява е знак и за себеосъз-
наването и връщането на конкретната творяща езикова личност към своята 
най-съкровена същност.

По отношение на обекта на изследване лингвокултурологията не се разви-
ва равномерно и това отново може да се тълкува като признак на растеж. Пре-
гледът на основните лингвокултурологични съчинения например показва, че 
до този момент преобладава изследователски интерес към корпуси от единици 
предимно от лексикалното, фразеологичното и паремиологичното равнище. В 
съвременната фразеология и паремиология се налага схващането за текстовата 
същност на фразеологичните съчетания и паремиите. Според това схващане те 
са минитекстове и едноизреченски текстове, а не единици на езика. Но тези 
малки текстове по ред показатели не могат да се сравняват със същинските 
разгърнати текстове – художествените, публицистичните, научните и прочее 
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творби. Беглият обзор на съчиненията сочи, че макар и текстът да се схваща 
като най-важния знак на културата, лингвокултурологията на текста е все още в 
процес на разработване и представлява твърде проблемна област. Така напри-
мер експерименталното изследване на В. А. Маслова, представено в основния 
ѝ труд от 2001 г., цитиран по-горе, е върху асоциативни сравнения, докато В. В. 
Воробьов гради теорията си за лингвокултуремата, лингвокултурното поле и 
руската национална личност върху речников, фразеологичен и паремиологи-
чен материал и изречения от художествени, исторически и публицистични про-
изведения. Освен това в лингвокултурологичните изследвания предпочитаните 
подходи към анализ на разгърнати текстове най-често са добре познатите и 
утвърдени подходи в езикознанието и литературознанието – филологическият, 
литературният, в това число и стилистичният, дискурсният, етнолингвистични-
ят, съпоставителният, културологичният и др., както ще видим от примерите 
по-долу.

Първият пример е кандидатска дисертация от 2003 г. за лингвокултуро-
логично изследване на фолклорен текст при преподаването на руски език на 
немски студенти (Игошина 2003). В автореферата към дисертацията четем, че 
предложеният подход е „филологически анализ, който включва [...] жанрова-
та интерпретация на съдържанието на текста [руска народна приказка], а така 
също метода на концептуалния анализ, като целта му е да пресъздаде картина-
та на света на руския човек“ (Игошина 2003). Авторката посочва, че важно мяс-
то в анализа на руските приказки от немскоезични студенти трябва да заеме 
съпоставителният метод – съзнателното овладяване на знания на изучаваната 
лингвокултура в съпоставка със съответните знания за родната (в случая нем-
ската) култура.

В друга лингвокултурологична кандидатска дисертация на тема, свързана 
с проучване на научни текстове на руски език (Нехлюдова 2004), изследова-
телската методика, която се предлага от авторката, е стилистичен анализ на 
текста, ориентиран към проявите на културната парадигма. Авторката предлага 
за решаване на частни задачи да се използват методите на контекстуалния и 
дискурсния анализ, а в по-общ план – общонаучните методи на наблюдение, 
интерпретация и моделиране.

Третият пример е книгата Основы лингвокультурологии (Основи на линг-
вокултурологията) от Александър Т. Хроленко (2004), в която подходите за 
лингвокултурологично изследване на текст освен дискурсен анализ включват 
„съчетание от доминантен анализ, кластърен анализ, методика на свиване на 
конкорданса и апликация на получените в резултат на свиването на конкордан-
са речникови статии“ (Хроленко 2004: 153).

Следващ пример е монографията на Григорий В. Токарьов от 2009 г. Линг-
вокультурология. След прегледа на съчиненията на руски изследователи вър-
ху културните аспекти на езика на фонологично, графемно, морфологично, 
лек сикално, фразеологично и синтактично равнище авторът набелязва и някои 
културни аспекти на дискурса и текста, към които трябва да насочи вниманието 
си лингвокултурологът. Културно значими според Г. Токарьов са оформлението 
на текста според изискванията на жанра в съответната епоха и планът на съ-
държанието, като в последното трябва да се различават пет аспекта − денота-
тивен (тематичен, включващ културно-историческия контекст на създаването 
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на текста), сигнификативен (изразяващ колорита на епохата), интертекстуален 
(парадигматичен, еталонен за епохата), интерпретативен (в диахронен план) 
и текстът като културен код на епохата (по Ю. Лотман 2000) (Токарьов 2009: 
119–122).

Малко по-различен подход се предлага в статията на М. А. Остренкова от 
2012 г. „Лингвокультурологический анализ художественного текста на уроках 
словесности“ (Лингвокултурологичен анализ на художествен текст в часо-
вете по литература). В нея е представен идейно-стилистичен и културологи-
чен анализ, който е ориентиран към разкриването на културни константи (по 
терминологията на Ю. С. Степанов) на типично руските идеи за дом и градина.

Посочените примери са крайно недостатъчни за очертаване на изводи и 
е възможно един още по-обстоен и подробен преглед на досегашните изслед-
вания в лингвокултурологията от направения от нас до момента да покаже, че 
вече е разработена или се разработва специфична лингвокултурологична ме-
тодика за изследване на текст. Но все пак тези няколко примера са достатъчни 
за набелязване на преобладаваща картина и тенденция. Както се вижда дотук, 
под лингвокултурологичен анализ на текст почти всички от посочените автори 
разбират или историко- и културно-филологически анализ, или стилистичен и 
културно ориентиран структурно-семиотичен анализ, или количествено-често-
тен анализ на определени лексеми в рамките на корпуса от изследвани тек-
стове, като при анализа на Г. Токарьов се виждат някои сходства с честотните 
анализи на А. Вежбицка (Вежбицка 1997, 2006, 2010). С други думи, като се из-
ключи последният пример, „лингвокултурологичността“ се отнася не до самия 
тип анализ, а до неговите цели.

Според строго научните изисквания обаче лингвокултурологичната цел 
трябва да се обвърже със съответстваща ѝ изследователска методика. Нещо 
повече, липсата на такава методика може да постави под въпрос научността на 
самото изследване.

Тук ще предложим идея за специфичен лингвокултурологичен анализ на 
текст, който може да се осъществи интегрално с помощта на характерните за 
лингвокултурологията структурни единици културема и послание, чиито зна-
чения ще бъдат обяснени по-долу. Тези понятия имат аналози в лингвистична-
та прагматика. Например в дискурса, който е прагматизирана форма на текста 
(Димитрова 2009: 13), за аналог на културемата може да се посочи субектив-
ната модалност (Норман 2009: 23), докато за аналог на посланието може да се 
посочи илокутивната интенция (Норман 2009: 20). В лингвокултурологичните 
съчинения на български и английски език до този момент културемата и пос-
ланието вече са прилагани многократно за изследване на паремии в качество-
то им на прецедентни автосемантични едноизреченски текстове (вж. Петрова 
2006, 2007, 2012, 2012а, 2012б и др.). Убеждението ни е, че същите единици 
може да се приложат и за осъществяване на културематичен анализ на раз-
гърнат текст.

Нека припомним, че много лингвокултуролози приемат, че културологично 
натоварени са не само текстовете (заедно с фразеологизмите, паремиите и др.), 
както твърди В. А. Маслова (вж. по-горе), но и единиците на езика – изрази, съ-
четания, думи (срв. например Вежбицка 1997, 2006, 2010). От гледище на култу-
рематичния анализ установяваме същото, а именно, че дори и думите в някои 

25 За словото – нови търсения и подходи
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случаи могат да съдържат културеми. Културемата е същността (същностите), 
която в дадена езикова единица − явно или опосредствано − се представя като 
положителна, т.е. препоръчва се и се утвърждава, или като отрицателна, т.е. 
критикува се, осъжда се. В думата културемата е свързана с оценъчния елемент 
в значението, доколкото такъв елемент присъства. Културемата обединява съ-
държателно-смисловата и аксиологическата страна на езиковото и културното 
значение на думата, съчетанието, фразеологичната единица, едноизреченския 
текст, текстовия фрагмент, разширения текст. Открива се с въпроса „Каква е 
същността, която дадената езикова единица (даденият текст) представя като 
положителна или отрицателна?“ Зададен към думата щастие например, този 
въпрос ще получи отговор: „щастието (+)“, където знакът плюс означава потвър-
ждаване, т.е. представяне на щастието като нещо положително. Ако се зададе 
към словосъчетанието моята родина, отговорът ще е израз с положителна ко-
нотация: „моята родина (+)“; нека добавим, че в тези два примера думите и 
словосъчетанията са разгледани извънконтекстуално, търсят се техните дено-
тати (речникови значения). Но при употреба знакът на културемата може да се 
промени: например при иронична или саркастична употреба на синтагмата мо-
ята прекрасна родина културемата ѝ ще приеме отрицателен знак − „родината 
(−)“. Зададен към идиоматичния израз през куп за грош, въпросът за откриване 
на културемата ще получи отговора „немарливо свършената работа (−)“, който 
е с отрицателен знак. Той може да се зададе и към устойчиво сравнение − сър-
дит като черен облак − за експлициране на главната културема „сърдитият 
човек (−)“ и второстепенната – „черният облак (−)“, както и към паремия − Май-
ка на чедо зло не мисли, за извеждане на положителните културеми „майката 
(+)“ и „любовта на майката към детето (+)“. И така културемите „щастието (+)“, 
„немарливо свършената работа (−)“, „сърдитият човек (−)“, „черният облак (−)“, 
„майката (+)“ и „любовта на майката към детето (+)“ изчерпват културната се-
мантика на горните единици.

Нека приложим същия тип анализ към българската народна приказка по-
долу. 

Изгубил доверие
В селото на Хитър Петър дошел другоселец да си купува вол. Хитър Петър 
го водил от къща в къща да изберат млад и хубав вол.
Като вървели из улицата, Хитър Петър рекъл на другоселеца:
− Байо, дай ми сто гроша назаем.
− Ами аз те не познавам! − рекъл му другоселецът.
− Та аз тъкмо затова искам от тебе – рекъл Хитър Петър, – че ония, кои-
то ме познават, не ми дават. (Вълчев)

Първо се задава въпросът за експлициране на главната културема (култу-
ремата на целия текст): „Каква е главната същност, съдържаща се в приказката, 
която е представена като положителна или отрицателна?“ Отговорът, и съот-
ветно културемата, е: „изгубеното доверие (−)“.

При културематичен анализ на художествен текст културният смисъл се 
експлицира още по-ясно в неговото послание, което се разкрива с въпроса 
„Какво ни съветва приказката?“ Отговорът, и съответно посланието, е: „Да не 
лъжем и мамим хората, тъй като в противен случай ще изгубим доверието им“.
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Посланието съдържа същата културема във вид на разширена семантична 
трансформация от типа парафраза.

Анализът продължава с прилагане на смислово членение на текста, при 
което се получават имена и именни синтагми, като някои от последните са 
трансформирани предикативни синтагми. Въпросът за културемата се задава 
към всяка съставна част. В резултат се установява, че само две от тях са акси-
ологически маркирани (имат културеми): „Хитър Петър (−)“, представен нега-
тивно като човек, който иска заеми, а не ги връща, и „младият и хубав вол (+)“. 
Останалите елементи на съдържанието, предадени с именни синтагми − друго-
селецът, ходенето от къща в къща, искането на пари назаем, отказът на друго-
селеца да даде пари на непознат човек − не са аксиологически маркирани (не 
съдържат културеми), те са неутрални и затова отпадат от анализа, но са също 
важни, тъй като дават знания за бита и нравите на епохата. Но от гледище на 
лингвокултурологичното разбиране на културата като йерархична система от 
ценности и антиценности те в случая не представляват интерес за изследовате-
ля. В резултат от анализа се получават три културеми, от които едната е главна, 
а другите две са второстепенни. Тъй като изчерпват културната семантика на 
народна приказка, която е прецедентен текст, те изразяват трайни и значими за 
българския народ културни същности (ценности и антиценности).

Този тип анализ може да се разшири и да обхване корпус от приказки за 
Хитър Петър. Ако бъдат разгледани като хипертекст, възможно е те да дадат 
като резултат по-голям брой от едноименната културема с положителен знак и 
по-малък − с отрицателен. Последното би означавало, че в българския прика-
зен фолклор Хитър Петър е по-скоро положителен персонаж. От друг, още по-
обемен корпус народни приказки може да се изведат и да се разположат в йе-
рархичен порядък крайният брой положителни и отрицателни културеми, кои-
то, тематично групирани, ще дадат нагледна картина за културните доминанти 
в българския приказен фолклор и оттам − за наивната (езиковата) картина на 
света на българите. За още по-голяма достоверност и пълнота културематични-
ят анализ може да бъде подкрепен от идейно-художествен, етнолингвистичен 
и културологичен – например на данни от историята, бита и нравите на епохата 
и региона и др. Културематичният анализ би могъл да се приложи и към про-
изведения от приказния фолклор на други езици, което ще даде възможност за 
съпоставяне на българските културеми със съответствията им от аксиосферите 
на други лингвокултури.
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ЗДРАВЕ: НЕРАЗБИРАНИЯТ ИЗТОК

За българите и езика им, оказали се на границата между две цивилизации 
– на Запада и на Изтока, проблематиката на културните и езиковите взаимодейст-
вия е заредена с изследователски предизвикателства, белязани от сложен ком-
плекс, вплитащ и близост, и отчужденост. Въпреки взаимните емпатични усилия, 
скрепени включително и чрез разновидни декларации за междукултурен диалог, 
някои концепции на „Изтока“ – представи, идеи и културни явления, трудно могат 
да бъдат разбрани предвид метафоричното „противопоставяне“ на двата свята, 
което в българския език започва да се означава след 50-те години на ХІХ в. (Заха-
риева 2010: 80). 

Интерпретирането на другостта (чуждото, различието от нас) се оказва клю-
чово. Самите езици поддържат оценките през призмата на собствените си култу-
ри: етноцентризмът конструира интерпретациите си въз основа на собствената си 
култура, срв.: „В своята собствена езикова картина за света всеки народ включва 
свои понятия и не забелязва, не отделя, не назовава други, които нямат необходи-
мата ценност за него, тоест нямат различителна важност по отношение на други 
близки обекти“ (Пернишка 2013 : 421). 

Проблематизирането върху езиковите концепти през последните десетиле-
тия позволи да се разкрият и осмислят немалко лексикални явления. Приносен 
характер в българската лексикология имат интерпретациите на чл.-кор. проф. 
д.ф.н. Емилия Пернишка. Тъкмо вниманието към езиковите концепти – ментални 
същини с висока степен на абстракция, и по-ясно очертаните понятия се оказва 
плодотворно за разбирането на националния манталитет в реконструирането на 
езиковите картини. Естествено, и осмислянето на собствените ценности става по-
пълноценно в контекста на съпоставките с други езици. 

Цел на настоящия текст е да обърне внимание на концептуалната ценност 
здраве в езиковите картини на два народа и назоваването ѝ в български и турски. 
Това е слабо изследвана тема към момента, а чрез нея избрахме да пожелаем на 
чл.-кор. проф. д.ф.н. Емилия Пернишка здраве и творческо дълголетие.

Повод да се обърне внимание на концепта здраве стана наличието на изклю-
чително богат източников материал, който се отнася до проявите на категорията 
учтивост в български и турски и в който присъства лексемата здраве, съответно и 
здрав, като единствено възможни за превод в български (Демирова 2015). По-до-
лу ще се опитаме да щрихираме спецификите в разбирането на думите за здраве 
в двете езикови картини. 

*  *  *
Ценностно здравето е може би най-важният аспект от човешкия живот, а 

може би и една от първите културни универсалии. Концептуално то се свързва с 
представи за цялостност и нормалност. Проявите на етнокултурните специфики 
при концепта здраве биват породени от различието в аксиологичните системи в 
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българската и турската култура: те могат да се търсят в религиозните различия и 
прескрипциите им, в преплетките, които са резултат от културни традиции и вза-
имодействия, в основните номинации и смислите им, в развитието на конотаци-
ите, в набора от изразни средства – синонимен и антонимен, в речевите етикетни 
формули, паремиите и т.н. Известно е, че за балканските езици, включително и за 
българския, турският език се явява като посредник на иранските (персийските) по 
произход думи: изследователската сложност на този проблем откъм диахрония е 
представена от А. Добрева (Добрева 2008), общият контекст по отношение на спе-
цификите в развитието на османскотурската култура и литература – у Й. Бибина 
(Бибина 2000), а какво приема от османската култура и как я разбира останалият 
свят (Западът, Балканите, българският езиков свят), може да се прочете у М. Ста-
менов (Стаменов 2011, 2012). 

Концептът здраве се интерпретира като сложноструктуриран ментален 
комплекс1, доста плътно обвързан с концепти като време, човек и живот. В 
български тясната връзка между здраве и живот е отбелязана от Л. Крумова-
Цветкова, срв. Живо-здраво догодина, Да са живи и здрави, Да се носи поживо-
поздраво, Нека да е жив и здрав (Крумова-Цветкова 2010: 44). В турски също 
се открива такава връзка, срв. sağlığında ‘във/по време на/през живота, букв. в 
здравето’, ömür ‘живот’: Ömürler olsun ‘бъди здрав; жив да си’, речева етикетна 
формула за благодарност и пожелание към този, който целува ръка. 

Етимологията на българската лексема здраве се извежда от праслав. *sъ-
darvъ < и.-е. *su ‘добър’, срв. стинд. su ‘добър, хубав’ и *darvъ-/deru- ‘дърво’ 
(БЕР 1971: 628). Като първични смисли се посочват ‘от добро здраво дърво’ 
(Преображенски 1900), ‘здраво могъщо дърво’ (Черных 1999: 322). От тях се 
пораждат сравнения, срв. в рус. крепкий как дуб, в бълг. Да сте здрави и дъл-
говечни като дъба. Следи от тези смисли в български се откриват основно във 
фитонимията и антропонимията, напр. здравец, здравчец (гераниум), стам-
болски здравец (индрише), Здравко, Здравка, Явор, Ясен, Калина и др.2 

Тълкуването на старобългарската лексема съдравь¬ – ‘нормално състоя-
ние на организма без болести и недъзи; душевна чистота, безгреховност’ (СтбР 
2009: 806–807), доста точно е уловило единството от физическо и душевно, 
което е нормално в българската езикова картина и поне в повечето човешки 
понятийни представи. По-късно акцентът е изместен предимно върху физиче-
ските му аспекти, вж. тълкуването на здрав, здраве в РБЕ (1987: 862–866). В 
руската езикова картина също се пазят следи от разбирането за цялостност, 
като се посочва всъщност старобългарското гнездо цэл†ень¬, цэл¸тел†ь, цэл¸т¸, 
цэлы и т.н., срв. целитель ‘който прави здрав, който връща целостта’ (Кири-

1 Този комплекс включва и разбиранията за не-здраве, за болест, които са предмет 
на отделен анализ.

2 Следва да отбележим, че в български сравненията като дъб, като дърво, като 
пън, като дръвник ‘(стоя) неподвижно, безучастно, без да върша или да разбирам нещо’, 
‘(мълча) упорито, обикн. защото не знам какво да кажа’ (ФРБЕ 1974: 483–484) не се свърз-
ват с концепта здраве. Но пък е налице сравнението здрав като камък ‘изключително, 
съвсем здрав’ (ФРБЕ 1974: 48), здрав като скала/канара. В турския езиков свят за мъже-
те например се предпочитат сравнения с животни: tosun gibi, boğa gibi и др. Изборът на 
обект (вещ, предмет, животно и др.), с който се сравнява, и на обект, който бива сравня-
ван (мъж, жена, дете), изисква отделно проучване и анализ.
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ленко 2005: 36): то се извежда от и.-е. *kal- ‘цялостен, здрав’, срв. стинд. kalapa 
‘цялостност’ и kalpa ‘ред, хармония’ (Маковски 1999: 79). Установено е, че 
здравето в руската езикова картина се свързва със самочувствието на родни-
ните, с банята като профилактика, с апелации към Господ и други сили за по-
мощ за запазването му, докато в англоезичната култура здравето се асоциира 
с медицински учреждения и с природни ресурси като профилактика (Тулени-
нова 2008). Любопитното е, че в медицинския дискурс лексемата е ориенти-
рана телесно, срв. здраво тяло (Кириленко 2005: 24). Като културен феномен 
концептът здраве се разбира като духовна и физическа жизнеспособност, като 
ценност, като условие, като липса на болест, като духовна съставка, като физи-
ческа съставка, като хармоничен идеал (Петкау 2013). За българската езикова 
картина може да се твърди, че лексемата здраве е единствената и изконната: 
тя означава комплекса от нормално психо-физическо състояние на човека, оз-
начава единството между тяло и дух, или оцелостената нормалност. Можем 
да допуснем, че в далечното минало концептът здраве се е свързвал с предста-
ви за цялостност, хармония като единство на физическото и душевното – срв. 
Ювеналовото Mens sana in corpore sano, нормалност, ред, съотв. с красота, и 
суперконцепта добро. 

Турският езиков свят категоризира концепта здраве с не една лексема за 
означаване на здравето: afiyet, keyif, sağlık, rahat, esenlik, sıhhat, selâmet, hatır, 
âlem, selâm, şifa… всъщност са единайсет. От тях само три – хатър, рахат и 
кеф, са познати на българския носител, но те нямат смисъла на здраве. По-долу 
ще бъде направен опит да се представят синтезирано, доколкото е възмож-
но, смислите, които тези названия за здраве носят и които се „изплъзват“ от 
западното разбиране. Тези смисли – образно представени като нишки от зна-
чения, които се преплитат – са изведени от значенията в множество контексти, 
открити и потвърдени в писмени източници и речници (частично представени в 
библиографията в края), наред с извършени анкети с носители на турския език. 
Сложността на проблема произтича донякъде от схващането на здравето като 
оцелостена нормалност в българския езиков свят, съответно и в славянския, и 
в западния, поради което – за да се улесни разбирането – названията за здраве 
в турски ще бъдат означени в изложението с номерация като здраве1, здра-
ве2... плюс съответната лексема: afiyet, keyif, rahat..., например здраве1 esenlik, 
здраве11 keyif... С горни запетаи се отбелязват значенията, които обединяват 
различните смислови нишки и от които произтича тънката и трудна за улавяне 
нюансираност, която западният тип мислене като че ли пропуска. 

Здравето1 esenlik, съотв. от esen (< староперс. āsān) ‘здрав; спокоен, цял и 
невредим, непокътнат; благополучен; щастие, почивка; умен, разумен; верен, 
свободен’ (ЕСТЯ 1974: 308), представя идеята за цялост, като обединява смисли 
на позитивната вътрешна емоция щастие (произтичаща от вътрешното спо-
койствие, пораждаща (материално) благополучие и даваща свобода на духа), 
ума и разума. Регистрирана е към ХІV в. и още оттогава функционира като поз-
драв (Clauson 1972: 294), вкл. и esengüle3. Езиковите реализации в турски са 

3 По същество турското güle güle ‘със смях, смеейки се’ е деепричастие и съставка в 
много стереотипни учтиви фрази, чието най-общо значение е ‘със здраве, всичко хуба-
во’. Тази речева етикетна формула се употребява при раздяла (сбогуване) със смисъл на 
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относително малобройни, срв. Esen kalın ‘довиждане, бъди здрав, остани със 
здраве’ и Size esenlikler dilerim ‘бъдете здрави, пожелавам ви здраве’. Граматич-
ният маркер на мн.ч. ориентира за дискретност в разбирането. 

Здравето2 hatır (< ар. ḫat͎ir ‘ум, мисъл; чувствителност’) основно се свързва 
с паметта, която се схваща като ценност на ума, срв. hatıra olarak saklamak 
‘пазя (нещо) като паметта си’, plaka numarasını hatırlamıyorum ‘не помня ав-
томобилни номера’. В много контексти hatır и akıl ‘ум’ са синонимни, срв. 
hatıra (hatırında) tutmak и akılda (akılında) tutmak ‘запомням’, aklına getirmek 
и hatırlatmak ‘напомням’, hatırdan silinmek ‘излиза ми от главата (паметта)’, 
hatırdan çıkmak ‘изскача ми от главата (паметта)’. Здравето2 hatır е ориентира-
но към минал момент, който се актуализира: hatıralarına gömülmek ‘потъвам 
в спомени’, canlı hatıralar ‘живи (букв. на душата) спомени’, срв. çocukluğunu 
olanca canlılığıyla hatırladı ‘детството му оживя пред него, букв. той си спом-
ни живо детството’. Открива се в изразите hatır sormak, съотв. (birinin) hatırını 
sormak ‘питам за здравето, информирам се за нечие здраве’, но тук „преплет-
ката“ обединява смисли, които се отнасят до памет и мислене, срв. hatıra 
gelebilir ‘мислим като спомен’, hatırlanabilir ‘запомням’, като функции (сензи-
тивност, чувствителност) на ума. В български при лексемата хатър се развиват 
следните значения: 1) угода, приятност, 2) воля, желание, 3) почит, уважение, 
4) пристрастие, снизхождение, 5) мъка, недоволство (БТР 1994: 1034). Сходно 
тълкуване предлагат Ст. Буров и П. Пехливанова: 1) угода, уважение, 2) угода, 
воля, желание (РЧДБ 1995: 709).

Здравето3 afiyet (< ар. āfiyä ‘здраве’) се е десемантизирало и днес се откри-
ва в речевата етикетна формула Afiyet olsun ‘наздраве, добър апетит, да ви/ти е 
сладко’ при поднасяне на храна или като учтиви пожелания, кореспондиращи 
с бълг. Приятен обяд (закуска, вечеря)! Ценността и важността на доброто хра-
нене и връзката му със здравето личат в Üzerine afiyet! ‘наздраве, добър апетит, 
да ви/ти е сладко’, но следва да се отбележи, че това не е единствената речева 
етикетна формула, срв. Yağ bal olsun! Boğaz ola! Yarasın! (при и за хранене), Şerefe, 
съотв. Şerefinize (за тостове, наздравици). Семантични следи от здравето3 afiyet 
се откриват в Üstüne afiyet! Üstünüze afiyet! ‘добро ти/ви здраве, от горе – от 
Всевишния, Аллах (уточнението наше, Й.З., Р.Д.) – да ти/ви се дава здраве’. 

Здравето4 sıhhat (< ар. şah ̣īh, s ͎ih ͎h ͎a) по-скоро се отнася до общото и най-
вече до външното физическо състояние, до външния вид, срв. sıhhatlı (sağlam) 
çocuk ‘здраво дете’, pür sıhhat görünüyor ‘той е (изглежда) в цветущо здраве’4. 
Свързва се диахронно и с доброто хранене, срв. s ̣ih ̣h ̣ata(n) aş bolsun (Clauson 
1972: 298). Налице са и етикетни речеви формулировки – благопожелания: 
sıhhatine (kendine) işi bakmak ‘пази се, пази си здравето’, sıhhatler olsun ‘бъди 
здрав, честито (след баня, бръснене)’.

Здравето5 selâm (< ар. sälǐm, sälâm ‘мир, смиреност’), срв. sağlam ‘здрав’ 
и особено в израза sağ ve salim ‘жив-здрав; спокоен, без грижи и тревоги’, се 

‘сбогом, довиждане, всичко добро, всичко хубаво’, и е синонимна на selâmetle ‘сбогом; на 
добър път/час’. Тя е отговорът към човек, който се сбогува и който пръв казва довиждане.

4 В съвременния турски език фразата pür sıhhat görünüyor почти не се употребява, 
срв. Onda sağlıklı bir hayat görünüyor ‘той е (изглежда) в цветущо здраве’, и се оказа позна-
та на възрастните носители на езика, спомен от детството им.
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установява в български в значенията ‘поздрав, приветствие’. В турски се съче-
тава с няколко глагола и формира следните значения: selâm çıkmak ‘козирувам’, 
selâm durmak ‘поздравявам, като се изправям прав от уважение към някого’, 
selâm etmek ‘изпращам поздрав’. Здравето5 selâm присъства в етикетната фор-
мула Selâm olsun! ‘моите уважения, добри пожелания, поздрави’5. То е свърза-
но със здравето6 selâmet.

Здравето6 selâmet (< ар. sälǐm) има значения на ‘благополучие, благо, си-
гурност, цялостност’, на закрила, която да се спуска над човека и която да го 
дарява с безопасност, срв. Allah selâmet versin! Hak selâmet versin! Това разби-
ране е водещо при сбогуване, срв. Selâmetle ‘довиждане; на добър час, бъди 
цялостен и невредим, Господ да те пази’. Като поздрав Selâmet носи смислите 
на ‘здраве, благополучие, невредимост’.

Здравето7 sağlık идва от sağ ‘чист, десен, здрав, цял’, в ранния период е реги-
стрирано като sa:ğ  ya:ğ ‘чисто масло’, откъдето по-късно се развива и значението 
‘чист ум, мислене, трезвост, уравновесеност’ (Clauson 1972: 848), срв. и sağduyu 
‘здравомислещ’, sağgörülü ‘проницателен’. Sağ може да се отнася и до душата, 
срв. Canın sağa olsun ‘здраве да е на душата’, сan sağlığı ‘душевно здраве’. В поч-
ти всички източници (ЕСТЯ 2003: 143) има семантични нишки за цялост, нена-
кърнимост, невредимост, пълноценност и пряка връзка с живота, означаващи 
живеещия човек. Подобно на здравето3 afiyet, здравето7 sağlık се използва като 
пожелание, срв. Üstünüze (Sizlere) sağlık ‘да се дава здраве от горе’, и е на един 
ред със здравето8 şifa, срв. Üstünüze (Sizlere) sağlık ve şifalar ‘от горе (Всевишния) 
да ви пази от болести, злини и напаст’. Постепенно обаче започва да се акцен-
тира върху физическото тяло и негови части (ръце, уста, глава), срв. sağ gönüllü 
‘добросърдечен, чистосърдечен’, Başınız sağ olsun ‘главата да е здрава’ (съболез-
нование), Her işin başı sağlık ‘здравето преди всичко; всяка работа иска здрава 
глава, на върха на всяка работа е здравето’, Ağzına sağlık ‘устата да ти е здрава, 
благодаря (за песента, за добрата дума)’, Eline (elinize) sağlık ‘ръката (ръцете) да 
са ти здрави’, изразяващо благодарност при поднасяне на храна, вода, чай и под. 
Здравето7 sağlık като че ли припокрива най-пълно съвременното разбиране на 
оцелостената нормалност, срв. sağlıklı ‘здрав изобщо’, sağlığım yerine geldi ‘здрав 
съм, добре съм със здравето, на място съм си със здравето’, sağlığınızı dilerim ‘же-
лая ви здраве’, но и sağ sеlim, sağ-selâmet ‘здрав, цял и невредим; жив и здрав; 
спокоен, без грижи и тревоги’, десемантизираното sağ ol ‘благодаря’, sağlıcakla 
kal ‘довиждане, остани със здраве’, sağlığınıza ‘за ваше здраве’, Sağlığına iyi bak, 
yoksa gidersin ‘грижи се добре за здравето, за да не видиш края’. В съвремието се 
включва в наименования на институции: Sağlık merkezi ‘здравен център, център 
по хигиена’. Развива се и още един характеризатор sağlam ‘здрав’ за преки и ме-
тафорични означения: sağlam hava ‘здраво време’, sağlam vücut ‘здрав органи-
зъм’, sağlam dostluk ‘здраво приятелство’, sağlam karar ‘твърдо решение’, sağlam 
iş ‘сигурна работа’, sözü sağlam ‘твърда дума, да се вярва на думата’.

5 Но има и регистрирани антропоними: Селма, Зелма, които според Ст. Илчев са еди-
нични случаи, регистрирани през 1929 г. по името на шведската писателка Селма Лагер-
льоф (Илчев 1969: 446), наред със Селима, Селим, срв. Selim (< ар. Sälīm ‘здрав’), Selma (< 
ар. Sälmā ‘здрава’).
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Здравето8 şifa (< ар. šifā ‘лек, цяр’) е по-скоро представа (желание) за здра-
ве, един обобщен, хипотетичен образ за здраве, срв. acil şifalar dilemek ‘пожела-
вам скорошно оздравяване’, и означава ‘изцеляване, оздравяване’. Основание 
за това разбиране се открива в контекстите на употребата – контексти, при кои-
то говорещият има съмнение или основание да смята, че е нарушена оцелосте-
ната нормалност. Така българското Наздраве! при кихане кореспондира с тур-
ското Şifalar olsun!, а наред с Şifa niyetine ‘скорошно оздравяване – пожелание 
към болен, когато му се дават лекарства’, функционира като пожелание за ско-
рошно оздравяване. Недостатъчно пълен е доказателственият материал към 
момента, но има основание да се предположи, че здравето8 şifa е свързано със 
сърцето, срв. Sağdıca şifa vermek ‘успокоявам сърдечна болка’6, от една страна, 
с водата – от друга страна, срв. şifalı (termal) sular ‘минерални източници’, şifalı 
kaplıca ‘минерални води’, и със словото şifalı ‘целебен, устен’. Последното не е 
учудващо предвид източното разбиране за лечение: според източната медици-
на например болест въобще и болест сама по себе си не съществува. Древните 
персийски хекими познавали добре човешкото тяло и функциите му. Те леку-
вали болния човек чрез органите и техните симптоми, а не болестта. Наред със 
звука от музикален инструмент, със звука на водата, елемент от лечебните им 
техники бил и звукът от словото.

Здравето9 âlem ‘свят, вселена’ (< ар. āläm) може да се опише като ‘състоя-
ние на вътрешния човешки свят и обкръжаващия го, външния нему свят, вкл. и 
развлеченията, света на хората и света на вещите’, то е всичко (Абсолютът), срв. 
bunu cümle âlem bilir ‘целия свят знае това’, hıristiyan âlemi ‘християнски свят’, 
bitkiler âlemi ‘растителен свят’, içki âlemi ‘запивка, запой’, hayal âlemindeymiş 
gibi ‘като представи, мечтания’, elâlem (eloğlu) ne der? ‘какво ще кажат хора-
та (другите)’, başka bir adamdır, o bir âlemdir ‘той е особен човек със свой соб-
ствен (своеобразен) свят’. В някои контексти е синонимно на dünya ‘свят; Земя’: 
hayvan ve bitki dünyaları/âlemleri ‘в света на животните и растенията’, dünya turu 
и devriâlem seyahati (yapmak) ‘(правя) околосветско пътешествие’. Това обоб-
щаващо понятие за света7, пречупено през погледа на човека от тази култура, е 
кодирано в учтивата речева формула Ne âlemdesiniz? ‘как е здравето (работата, 
светът) ви, как сте’. 

Познатите и в български рахат и кеф всъщност означават здраве. Те са 
илюстрация за това, че част от рецепцията на османската култура засяга само 
външното, видимото ѝ възприемане. Здравето10 rahat (< ар. rāh ̣a) означава ‘по-
кой, спокойствие, умиротвореност’ и се отнася до състояние на душата (духа), 
срв. rahatı kaçtı ‘неспокоен’, içim rahat değil ‘душата ми не е на себе си’, istirahat 
‘почивка, отдих’. Животът предполага не-спокойствие, движение, динамика, 
срв. Rahatsız mısın yoksa ‘неспокойно ли ти е, не ти ли е добре’, Ararsan, rahat 
mezarda! ‘ако търсиш покой, върви на гробището’. Спокойствието като душевно 
състояние, като душевен комфорт има статута на особена ценност в турския 
езиков свят, срв. rahatlamak ‘успокоявам се, чувствам облекчение’, rahat kıçına 

6 Sağdıca е доверено лице (кум, шафер), което успокоява сърдечната болка (напр. 
при годежи и сватби).

7 Неслучайно е налице омоним âlem, който означава полумесеца на върха на мина-
ретата.
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batmak ‘не цениш това, което имаш’, rahat etmek ‘почивам, наслаждавам се, 
успокоявам се’: умиротвореността обаче не може да е частична, тя засяга и 
външния свят, и вътрешния душевен мир. От постигането ѝ зависят свободата 
на сърцето, свободата на духа, свободата на мисълта, свободата на човека..., 
срв. gönül rahat, rahatına bak ‘разполагай се, заповядай, чувствай се комфорт-
но’. От тези смисли се развива rahat etmek ‘почивам, наслаждавам се на ду-
шевно спокойствие, наслаждавам се’. И именно поради това здравето10 rahat 
се измолва, срв. Allah rahatlık versin ‘да прати Аллах спокойствие’. В български 
тълкуванията на лексемите – рахат ‘спокойствие, безгрижие, широта’ (БТР 
1994: 829), ‘спокойствие, безгрижие, тишина, удобство’ (РЧДБ 1995: 554), ра-
хатлък ‘спокойствие, безгрижие; рахат’ (БТР 1994: 829), ‘спокойствие, тишина, 
удобство’ (РЧДБ 1995: 554), рахатувам ‘живея на спокойствие, нашироко, ос-
вобождавам се от грижи’ (БТР 1994: 829), ‘живея спокойно, охолно, нашироко 
и удобно’ (РЧДБ 1995: 554), а също и рахатясам/рахатясвам ‘успокоявам се, 
ставам рахат’ (РЧДБ 1995: 554) – ориентират, че в българската езикова картина 
състоянието на духа е частично уловено, но акцентът е изместен по-скоро върху 
материалното.

Здравето11 keyif (< ар. käyf) се отнася до самочувствието, до себеусеща-
нето, настроението и положителните емоции, срв. кeyifiniz nasıl ‘как сте, как 
е самочувствието’, кeyfim yerinde ‘добре (подобаващо, приемливо) съм със 
здравето и настроението, на себе си съм’, кeyifine bak ‘веселете се, бъдете в 
добро разположение на духа’. Спекулирането и крайностите откъм желания и 
капризи, явно означени в турски – кeyfi gelmek, кeyif sürmek, кeyif vermek, keyfi 
‘непостоянен, произволен’, развили се като крайни значения и свързани със 
здравето11 keyif , са по-скоро израз на учтивост и евфемизиране при означение 
на такива състояния в тази култура, срв. keyif olmak, keyif halinde ‘подпийнал’. 
Нещо, което според нас остава слабо разбрано при приемането на лексемата в 
други култури. В български лексемата кеф е навлязла със значенията ‘удовол-
ствие, доволство, спокойствие; добро настроение; воля, желание’ (РЧДБ 1995: 
287), ‘добро настроение, удоволствие’ (БТР 1994: 356), ‘добро, весело настро-
ение; удоволствие, наслада; воля, желание’ (РБЕ 1993: 377), т.е. тя е свързана 
с означаването на настроения, които обаче не се схващат като отнасящи се до 
здравето и позитивната емоционалност. Анализът, извършен от М. Стаменов, 
му дава основание да заключи, „че кефът представлява една от смислообразу-
ващите категории на простонародната ни култура, която и до ден-днешен пред-
ставлява реминисценция на рецепцията на османската култура по нашите земи 
в миналото“ (Стаменов 2012: 14). 

След като представихме единайсетте названия за здраве в турски, ще се 
опитаме да очертаем основните щрихи в езиковата картина: названията за 
здраве са разположени в разбирането за свят и за мястото на човека в света. 
Това е здравето9 âlem: то обхваща както вътрешния човешки свят, така също 
и обкръжаващия го, външния нему свят. Здравето5 selâm се свързва с живота, 
а със здравето6 selâmet се призовава за закрила от висшите сили. Здравето4 
sıhhat се отнася до външния вид, до външното, видимото физическо състоя-
ние (и се свързва с действия по отношение на чистотата и хигиената), което се 
поддържа от, със и чрез добро хранене. Здравето3 afiyet се свързва с храната и 
с висшите сили. Здравето2 hatır включва семантични нишки на ума (памет, ми-
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слене) и душата (самочувствие и себеусещане). Здравето1 esenlik „обединява“ 
смисли на емоционалния статус щастие, произтичащ от ума и разума. Здраве-
то7 sağlık отчита ценността на положителни специфики на характера като трез-
вост, уравновесеност, от една страна, и като цяло – на физическото материално 
тяло. Здравето11 keyif преплита в значението си смисли, които се отнасят до 
духа, душата, самочувствието и себеусещането. Здравето10 rahat се отнася до 
състоянието на духа и душевния мир. Здравето8 şifa, както отбелязахме по-го-
ре, е повече идея, представа, образ за здраве, който се актуализира при нали-
чие на корелата за не-здраве, за болест. Обобщено: означенията за здраве в 
турски отграничават тяло, ум и съзнание, тяло и дух, разумност и емоция. Ак-
туализирани в процеса на общуване, изказванията, които включват описаните 
лексеми и повечето от които са налице в речеви етикетни формули, макар и с 
различна степен на десемантизация, реферират към значително по-структури-
рана детайлизираност на концепта здраве и носят информативност, която се 
различава от българската, а и от „западната“ представа за здраве изобщо.

*  *  *
Съпоставката в разбирането за здравето в български и турски разкрива 

сложността на структурирането на концепта здраве в двете езикови картини. 
В едната (в българския език, в славянските и западните езици) схващането за 
здраве се представя като оцелостена нормалност изобщо и недискретност, 
чието детайлизиране протича чрез характеризации. В другата езикова карти-
на (в турски, но предвид етимологиите – източната) – като диференцирана, 
категоризирана и частично дискретна нормалност, чиито корени и взаимо-
връзки предстои да се проучат детайлизирано. Смятаме, че тъкмо различието 
в категоризирането стои в основата на „западното“ възприемане на смисли-
те на лексеми като рахат и кеф. По сходен начин се възприемат и кодовете 
на невербалното поведение: например поздравът temenni, temennih8 ‘араб. 
поздрав, приветствие’ в турската култура представлява цялостен комплекс от 
последователни кинеми и обхваща волята (волевите усилия), чувствата (сър-
цето), разума и духа. Символиката му е също по-дълбинна и съдържателна, 
обединяваща физическото и волевото усилие, емпатията, разумността, психи-
ческата и духовната нагласа. Цялата иносказателност (невербалност) е скрита 
в думата за поздрав temenni/temennih, срв. Bana temenni etti ‘той ме поздра-
ви’. Интересното е, че този поздрав кореспондира с единични кинеми, извест-
ни в западноевропейския протокол в исторически ракурс. Това положение на-
вежда на мисълта, че западната цивилизация „вижда“, възприема, опознава и 
осмисля по-скоро дискретно, външно (видимо) в определен етап, но задължи-
телно оценъчно, вербалните и невербалните (паралингвистичните) комплекси 
на другостта. 

Турската култура е трудно разбираема и оценима именно поради специ-
фичния си исторически развой. Единайсетте назовавания за здраве в турски, 
запазили се в изрази и етикетни формули (поздрави, благопожелания, събо-

8 Temenni etmek ‘поздравявам’, temenni ‘желание, пожелание’, но също и термин за 
желателно-условно наклонение (temenni – за изразяване на желание и/или условие).
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лезнования), илюстрират също и разбирането, че думата (словото) е съдържа-
тел, носител и преносител на информация. В случая се натъкваме не само на 
неочаквано словно богатство, но и на следи на унаследената от Персия култу-
ра. Там е съществувало прецизирано разбиране за човека и за единството на 
тялото и душата, а словото е функционирало и като лечебна техника. И тъкмо 
в словото чрез конкретни назовавания – повечето съхранили се в речеви ети-
кетни формули, включени в съвремието в системата на учтивостта, но невинаги 
съзнателно осмисляни от носителите на турския език и за съжаление слабо по-
знати на младото поколение – тези концепции за човека и света продължават 
да функционират и до днес като кодирани послания, носещи неслучайна ле-
чебна магичност. 
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