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Исторически екскурс на движението  
за езикова чистота в някои европейски страни 

 

Надка Николова 
 

Historical review of language purity movement  
in some European counries 

 

Nadka Nikolova 
 
Abstract: The research paper presents a diachronic review of 

language purity movements in some European countries. It aims at 
examining purism in the history of standard Bulgarian against the 
background of the European language situation so that they can be 
compared and contrasted in a future research. Thus, the typical features 
characterizing Bulgarian language purism could be made clear. On the 
one hand, the review of the purism movements is focused on important 
moments from the language situations in neighboring Slavic and Non-
Slavic countries such as Greece and Turkey, as well as countries that 
influenced the development of European purism (Italy, France). On the 
other hand, with regard to the typological characteristics of standard 
Bulgarian and solving the puzzle of the Slavic language situations, the 
author reviews purism movements in Russia, Serbia, Slovenia, Croatia, 
Poland, The Check Republic and Slovakia. A conclusion is drawn that the 
purism movements develop in a similar way: they start with the praise of 
the native language, patriotism and a negative evaluation of the foreign 
language (ethnic community). Then, there is a transition towards 
rejection of the foreign language and establishment of the native 
language by proving its benefits, thereby referring to home classics or 
colloquial units of aristocratic or egalitarian nature. Most obvious are the 
demonstrations of ‘cleansing’ at the level of lexis and grammar. The 
above forms of purism do not occur as alternatives but are often 
combined.  

 
Keywords: purism, purism movement, language purity, language 

situation, standard language. 
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Ние всички действаме,  

провокирани от някакви ценности. 
 

Този исторически екскурс на различни по времето си 

пуристични движения в някои неславянски и славянски езикови 

ситуации не претендира за изчерпателност, а е по-скоро 

избирателен и подчинен на идеята да се постави българското 

движение за езикова чистота от възрожденския период на 

известен фон, който да подпомогне извеждането на определени 

характерни и общи черти, признаци и закономерности в 

пораждането и развитието му
1
. Нееднократно в различни 

изследвания се изтъква, че „по характера на специфичните 

исторически условия, при които се изгражда, българският 

книжовен език може да бъде сравняван с историята на гръцкия и 

италианския книжовен език” [История 1989: 94]. Това съждение, 

разширено с историята и на други книжовни езици, с които 

българският е не само в пряк, но и косвен контакт – като повей на 

времето, в което се ражда и кулминира доктрината, би трябвало 

да се отнася до някои специфични особености и на българския 

пуризъм. Макар и непосветени специално на темата за пуризма, 

множество конкретни или обзорни изследвания го подчертават 

като фактор или последица от формирането на европейските 

нации и на съвременните книжовни езици. Борбата за езикова 

чистота, породена от обективни обстоятелства, „често показва 

сходни прояви, общи характеристики у различните народи дори 

когато става въпрос за някои несъмнени разлики в цялостната 

книжовноезикова ситуация. Следователно би могло да се говори 

за постоянство на някакъв единствен механизъм за въздействие 

върху този процес най-общо” [Лашкова 1983: 23].  

От гледна точка на българския пуризъм най-важни в 

езиковата политика на неславянските страни са движенията за 

езикова чистота в гръцкия език – доколкото през Възраждането 

                                                 
1
 Статията е въведение към проучване с по-широк замисъл, посветено на 

българския възрожденски пуризъм. Тя е част от проект на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ от 2012 г. на тема 

„Езикът на българина: интердисциплинарен подход”. 
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българската езикова ситуация е обвързана идейно и териториално 

с гръцката, както и в турския език, макар че формирането му е 

едва през ХХ в. Тъй като за пуристичната доктрина са твърде 

важни особеностите на италианския и френския пуризъм, оказали 

въздействие върху формирането на идеята за езикова чистота у 

повечето европейски народи, тук се прави най-общ и 

повърхностен обзор на пуризма в италианския и френския език, 

където тя е формализирана в институции. От друга страна, 

споделям мнението, че пуристичната идея в българската езикова 

ситуация би трябвало да има твърде много общи черти с пуризма 

в други славянски езикови ситуации, доколкото малко или много 

славянските езикови, културни и литературни взаимности през 

Възраждането са несъмнени. Това предопределя обзора на 

пуризма в руския, сръбския, словенския, хърватския, полския, 

чешкия, и словашкия език.  
 

Пуризъм в някои неславянски езици 
 

Още в класическата древност у най-известните оратори 

Цицерон и Сенека стремежът към чист и красив стил се 

окачествява като пуризъм, но за европейския пуризъм като 

(организирано) движение за езикова чистота може да се говори 

по-късно, няколко десетилетия преди барока и в самата барокова 

епоха, когато става символ на патриотизма. Най-ярките му 

прояви обаче са в ерата на национализма, когато се търси 

сплотеността на общността, “ограничена в рамките на 

територията, в която се чете на даден език” [Андерсън 1998: 89]. 

Засилването на ролята на града в ерата на национализма създава 

страха от нарушаване на етничната чистота, осигурена до този 

момент от руралната реализация на патриархалното общество. 

Затова и формирането на нацията е неизменно придружено с 

представата за опазване на чистотата й – а чистата нация е 

немислима без чистия език. Социалните лидери поставят акцент 

върху етноложките функции на езика, според които на преден 

план е изведена езиковата действителност в съотношение със 

самото човечество: характерът на езика се отразява върху 

характера на етноса, съответно на нацията (парадоксът е видим) 

[Живков 2001: 62-63]. Силните тенденции към диференциация на 
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обществата в ерата на национализма и езиковото им 

отграничаване от съседите включва като естествена реакция 

пуризма при създаването на домашни книжовни езици [вж. 

Хорецки 1995: 38].  

Навярно най-рано пуризмът се институционализира в 

Италия в края на ХVІ в.
2
 През 1572 г. във Флоренция се основава 

езиковата Академия дела Круска (Accademia della Crusca), 

представляваща първоначално едно доста фриволно общество от 

учени филолози, поети и писатели, адвокати и интелектуалци
3
. 

Членовете й обикновено се събират по приятни поводи и сред 

смях и веселие организират неограничени във времето беседи 

(т.нар. cruscate) с високо литературно качество и рецитации във 

весел и игрив стил. Групата заявява по този начин намерения да 

създаде дистанция между себе си и педантичността на Академия 

Фиорентина
4
, контрастирайки на тежкия и класически стил на 

този орган.  

Академия дела Круска от основаването си насочва усилия 

към поддържане чистотата на италиански език. На италиански 

crusca означава ’плява’ – метафора за работа, подобна на 

пресяване. Постепенно Академията изоставя развлекателния 

характер на срещите си, за да поеме ролята на нормализатор и 

кодификатор, чиито постановки се приемат със силата на закон 

от обществото. Академиците на Круска започват да работят, за да 

разграничат „добрата и чиста” част на езика (брашното) от 

„лошата и нечиста” част (плявата). От това произлиза и 

символиката на Академията: нейното устройство се оприличава 

на тензух, чието мото е „Тя събира най-красивите цветя”. 

Членовете й са използвали свързани с царевица и брашно 

прякори на заседанията, на които са седели на столове с формата 

                                                 
2
 По това време в италианските земи липсва държавност – те са под 

управлението на Хабсбургска Испания до 1713 г., откогато започва 

управлението на Хабсбургска Австрия. Официално Италия като етнична 

държава се ражда през 1861 г. 
3
 Информацията е извлечена от сайта на Академия дела Круска  

<http://www.accademiadellacrusca.it/l accademia.shtml> 
4
 Академия Фиорентина била покровителствана от Великия херцог 

Козимо I де Медичи. 
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на панери за хляб, а облегалките са били във формата на фурна. 

През 1612 г. Академията публикува първото издание на речника 

„Vocabolario della Lingua Italiana”, който започва да служи като 

модел за подобно пуристично пресяване във френски, испански, 

немски и английски език. Речникът и въобще цялостната работа 

на Академията се стремят да докажат и съхранят красотата на 

флорентинския говорим (вулгарен) език, моделиран от авторите 

на Треченто (ХІV в.): Данте, Бокачо, Петрарка. Дейността на 

Академията става модел за подражание в други романско- и 

германскоговорящи страни. Лингвистичният й пуризъм намира 

опозиция, която чрез своя програма, публикувана във в. „Ил 

кафе”, я обвинява, че във времето на модерната и космополитна 

европейска интелектуална мисъл проявява педантизъм и предлага 

архаична граматика от времето на Галилей и Нютон.  

Академия дела Круска е втората най-стара научна 

италианска институция и все още съществува. Дейността й има 

своите върхове и спадове. Лексикографската й дейност е била 

оспорвана, но и днес тя има тежката дума при съставянето на 

образцови текстове и издаването на речници. 

Академията на науките във Франция, основана през 1635 

г.
5
, също има за своя основна задача грижата за френския език. 

През 1639 г. тя започва работа върху академичен тълковен 

речник, завършен през 1694 г. Целта му е била да фиксира узуса 

(bel usage) на френския кралски двор и аристокрацията, на 

парижките салони. Още с първото си издание речникът (към 24 

000 думи) е бил ориентиран пуристично, самите членове на 

Академията са били пуристи. През втората половина на ХVІІ в. 

френският език преживява небивал разцвет, става третият 

класически език на Западна Европа, езикът на дипломацията. 

Френската академия на науките регламентира езика и 

произношението до най-тънки детайли, особено при избора на 

думата, която трябва да е домашна, така че до ден днешен 

французите са много чувствителни към чуждия акцент и чуждата 

                                                 
5
 Това е времето, когато френската държавност, отличаваща се с 

тенденцията към централизация на властта, е поставена на основите на 

абсолютизма от кардинал Ришельо. 
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лексика. Напр. при социолингвистично проучване на въпроса, 

дали правителството трябва да опазва френския език от 

чуждоезиково влияние, 90% от запитаните в наше време смятат, 

че е важна негова задача. За забелязване е въпреки това, че към 

англицизмите няма масова съпротива, тъй като употребата им се 

приема за модна и забавна. В борбата срещу влиянието на 

английския език днес се отделя особено внимание на 

терминологията. На 31.12.1975 г. се издава един от най-ранните в 

Европа закони за използването на френския език в търговски 

текстове, надписи, реклами и пр., които трябва да са само на 

френски. Законът регламентира безалтернативно използването на 

френския език в публичните органи и институции, в които 

създава механизми за рестрикция (дори финансова). Контролът 

върху чистотата и качеството на езика се вменява в дълг на 

Академията, която трябва да наблюдава и регулира узуса. 

Мнозина днешни френски лингвисти констатират, че всичките 

органи, многобройни терминологични комисии и други подобни 

институции си поставят задачи, кореспондиращи с нещо като 

еволюционен пуризъм. Някои стандартолози смятат, че тази 

тревожна старателност към френския език в края на ХХ в. става 

спирачка за развитието му като модерно комуникативно средство 

[Хорецки 1995: 39-40].  

Доминиращата позиция на френския като език на 

дипломацията, модата и изкуствата от ХVІІІ в. докъм Втората 

световна война го прави опасен за западноевропейските езици. 

Тяхната борба за езикова чистота е реакция на влиянието му 

върху тях. Т.напр. през ХVІІІ в. в Испания лингвистите 

проявяват силен езиков пуризъм, част от общия артистичен 

пуризъм, целящ да предотврати широкото приемане на френски 

литературни форми и вкусове. Още по-силен обаче е пуризмът в 

Германия и германоезичните страни (в които освен немски език 

се говори английски, африкаанс, фламандски, люксембургски, 

саксонски, швабски и швейцарско-немски), където през ХVІІІ в. 

той кристализира като реакция на френската езикова и културна 

инвазия  [вж. Лангер, Дейвис 2005].  

От неславянските езици особено знакови за българския 

случай с оглед формирането на пуристичната идея е езиковата 
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ситуация в Гърция, тъй като решенията на езиковия въпрос в 

България през ХІХ в. и Гърция през ХІХ и ХХ в. са свързвани в 

българската лингвистика по характерен начин [вж. подр. 

Николова 2004: 113-122]. От значение в случая е да се 

сравни/съпостави решението на езиковия въпрос именно с оглед 

на пуризма, тъй като проблемът за основата на книжовния език в 

Гърция възниква и се развива принципно в рамките на пуризма, 

но се поставя преди решението на проблема за структурната 

основа на новобългарския книжовен език и се решава повече от 

столетие по-късно. Оценката, която може да се даде в такъв 

случай на българския пуризъм, качествено ще се различава от 

оценката на гръцкия пуризъм.  

За отношението на гръцките интелектуалци към 

чуждоезиковото влияние има податки още през ХVІІ в. Много 

по-изразени стават пуристичните тенденции сред буржоазното 

общество в Гърция след създаването на съвременната гръцка 

държава през 1830 г., когато се поставят остро някои проблеми, 

изискващи справянето с нови ситуации, вкл. и езикова.  

В много области – в администрацията, стопанството, 

армията, съдебната система и образованието на новосъздадена 

Гърция – се чувства спешна нужда от стандартизирана лексика и 

граматика. Новите форми на комуникация и новият символен ред 

имат нужда от нова форма на езика. За националната идеология, 

поставена от десетилетия на основите на гръцкия елинизъм, 

съществува нуждата езикът да бъде изчистен от думи и изрази с 

турски, италиански, славянски
6
 и албански произход. Затова и 

първите петдесет години от съществуването на гръцката държава 

се окачествяват като период на „елинизация” на гръцкия език 

[Лиакос 2008]. Още преди освободителното гръцко въстание и 

отделянето на Гърция от Османската империя филологът 

Адамандиос Кораис (1748-1833), може би най-ярката фигура на 

гръцкото Просвещение, се опитва да намери среден път в 

разгорещения езиков въпрос в Гърция: дали да се използва 

старогръцки или новогръцки език (димотики). Със самото 

наименование на защитавания от него езиков вариант – 

                                                 
6
 В това число и български. 
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катаревуса – Кораис и поддръжниците му афишират представата 

си за облика на гръцкия език. На гръцки думата καθαρεύουσα 

означава ’почистен’, т.е. търсеният езиков идеал е пуристична, 

архаизирана форма на новогръцкия език. Катаревуса се 

квалифицира като компромисен езиков вариант, в който на 

основата на синтаксис от синхронния език се наслагва архаична 

морфология и лексика, което идва да покаже синхронно-

диахронната му същност – езиков израз на приемствеността, на 

елинизма и мегали идеята. 

Катаревусата постепенно започва да взема връх като език 

на администрацията, пресата и образованието, обаче надмощието 

му не запълва всички комуникативни сфери. Пример за това, че 

говоримият език не е напълно изхвърлен от комуникацията, е 

приемането на стихотворението на Дионисиос Соломос „Химн за 

свободата”, написано на димотики през 1823 г., за текст на 

националния химн през 1865 г. А и катаревусата, употребявана от 

политици и учени, се е срещала в различни варианти. Гръцки 

учени от XIX век посочват лингвистичната анархия при 

всекидневния език, който се е колебаел между голямо 

разнообразие от диалекти, и подчертават затруднението, което 

пуризмът създава: не само комуникативни проблеми, но и 

изкуствено задържане на решението на езиковия въпрос. 

Интелектуалците пуристи са били по-силната страна в 

лингвистичния спор, тъй като те си присвояват символния 

авторитет на елинизма. Повечето от тях са учени, които се 

стремят да се превърнат в културните лидери на нацията. 

Следователно за тези мъже вещото боравене с класическия език е 

белег за социална обособеност, аристократизъм, форма на 

културно богатство, политическа позиция. Постепенната 

архаизация на езика става по време, когато е било модерно да се 

възхваляват и имитират класически модели. Археолозите 

възстановяват класически паметници, пренебрегвайки римските и 

византийските; архитектите конструират неокласически сгради; 

урбанистите създават елинизиран пейзаж. Именно тази 

класическа естетика установява характеристиките на 

националната идеология през XIX век. „Следователно 

надмощието на катаревуса е един аспект от проекта за 
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елинизация на нацията, според който елинизация означава 

желание да се имитират древни форми. Архаизиращият се език 

подкрепя тези цели, като привилегирова класическото наследство 

в съвременната гръцка култура” [Пак там]. 

След средата на XIX век обаче започва да се усеща, че 

архаизиращата идеология не удовлетворява напълно нуждите на 

нацията и че идеята за национално възраждане трябва да бъде 

заместена от идеята за национална приемственост или 

комбинирана с нея. Това води до преосмисляне на ранните форми 

на говоримия гръцки език. Той вече не се разглежда като 

покварена версия на древния език, а се сдобива със своя 

собствена стойност. Поставя се на дневен ред преосмислянето на 

езиковия въпрос, а оттук и на строгата гръцка пуристична 

доктрина.  

Най-значимото събитие в езиковата история от този период 

е възникването на димотикизма – движение, което разглежда 

говоримото като лингвистична ортодоксия, както и като проект за 

нормализиране на езика. Водещи фигури на това движение са 

франкофилът Янис Психарис (1854-1929), лингвист и поет, 

професор по съвременен гръцки език в Сорбоната, както и 

заможни гръцки търговци и интелектуалци в чужбина. Те 

обвиняват катаревусата и езиковия пуризъм за неадекватността 

на образованието и неграмотността на гърците [Велкова 2002]. 

Техните нагласи отразяват лингвистичните теории на 

тогавашното време и налагането на държавната намеса в сферата 

на културата. Вдъхновеният от Я. Психарис димотикизъм от 80-

те г. на ХІХ в.
7
 докъм Балканската война намира отзивчива 

аудитория сред младите гръцки интелектуалци, които се 

заиграват с идеи за радикална промяна – от Маркс до Ницше. 

Така пуризмът в Гърция става поле за политически и 

идеологически битки. Антипуризмът, какъвто е по същество 

димотикизмът, се свързва с голямо разнообразие от 

идеологически гледни точки, които варират от социализъм до 

                                                 
7
 Не може да не се направи сравнение, че това става три десетилетия 

след решението на въпроса за структурната основа на българския 

книжовен език. 
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антипарламентарен национализъм. Димотикистите гледат на 

пуризма като на лъжлива идеология, която цели подчинение на 

работническата класа, а от друга страна, и като на неадекватен 

инструмент за асимилация на негръцкото население най-вече в 

гръцка Македония. След Първата световна война димокитизмът 

обаче не намира почва, защото се е смятало, че като идеология на 

левицата застрашава националната култура, синтезирана в 

тройния съюз между родина, език и религия, и обслужва 

интересите на враговете на Гърция. Така или иначе, в периода 

между двете световни войни димотикизмът напълно завладява 

художествената литература.  

Периодът завършва с диктатурата на Йоанис Метаксас 

(1936-1941), който – въпреки че идеологията й е силно 

консервативна, поверява на Манолис Триандафилидис задачата 

да напише аналитична граматика на говоримия език. Това на 

пръв поглед парадоксално решение не би могло да бъде обяснено 

само с личността на Й. Метаксас, който е бил чувствителен по 

отношение на някои културни въпроси. През този период 

димотикизмът вече е изгубил полемичния характер, който има в 

ранния си период, той вече не е зов за народна борба – той се е 

превърнал в език на богата литературна традиция: литературни 

творби като критската ренесансовата поема от XVII век 

Еротокритос и мемоарите на генерал Макриянис за 

преживяванията му по време и след Войната за независимост, 

които стават новите символи на единната национална култура, са 

написани на говорим език. Катаревусата постепенно бива сведена 

от национален език само до език на държавната бюрокрация. 

Актуална става тезата, че говоримият гръцки е брънка от 

голямата верига на гръцкия език и носи основните ценности на 

елинизма – от атинските философи до неграмотните капитани на 

Гръцката революция. Пуризмът е осъден като безнадеждно 

остарял опит да запази традицията на елинизма, като го имитира.  

По време на Втората световна война най-влиятелните 

организации на съпротивата са свързани с левицата и 

следователно с димотикистите. Напр. манифестът на 

Националния освободителен фронт е написан на димотики от 
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Димитрис Глинос
8
. По време на този период, освободен от 

ограниченията на държавата, животът се насочва към димотики и 

ценностите на народната култура; влива в младите хора езиков 

усет, който ги различава от предишните поколения, образовани 

на катаревуса. Поражението на левицата в последвалата 

Гражданска война и надмощието на десницата и нейните крайни 

идеологически тенденции обаче буквално криминализират 

използването на димотики в публичната реч. Ала под 

повърхността действат могъщи сили, които подриват 

катаревусата и дейността на пуристите, която отбелязва 

драстичен спад. Окончателният удар срещу тях става след 

падането от власт на полковниците, което лишава катаревуса от 

какъвто и да било вид легитимност и проправя пътя за 

установяването на димотики през 1976 г., когато става официален 

език на образованието, държавата, науката, медиите. Пуризмът 

обаче като доктрина и инструмент на съвременния елинизъм не е 

забравен и до днес: той се проявява при определяне напр. на 

топонимите, формирането на терминологията и др. [вж. по-подр. 

Лиакос 2008]. 

Силно потвърждение на тезата, че пуризмът се свързва с 

формирането на нацията и националните ценности, е пуризмът в 

Турция. Макар и силно закъснял на фона на останалите 

балкански езикови ситуации, той е закономерно явление и със 

своите общи и специфични прояви може да допълни кръга от 

възможности, които биха позволили една по-пълна 

характеристика на доктрината пуризъм и в частност на 

българската борба за чистота на езика.  

Формирането му в Османската империя започва преди 

Балканската война, когато националистично ориентираното 

движение „Кръжок на младите пера”
9
 поставя в Солун началото 

на едно от най-активните пуристични движения в новата и най-

новата турска история, довело до драстични промени в турския 

                                                 
8
 Един от тримата лидери на димотикизма през ХХ век заедно с 

Александрос Делмузос и Манолис Триантафилидис. 
9
 Основано от Зия Кьокалп, Йомер Сейфеттин и Али Джанип през 1911 

г. 
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език. През 1923 г. движението получава и официална благословия 

от К. Ататюрк, който отделя важно място на езика във 

формирането на турската нация. „С езиковата реформа през 1928 

г. е въведена нова турска азбука, основана на латинската, (…) 

турските езиковеди са поканени да издирят древни тюркски 

корени и думи, които, съчетани с множеството наставки, 

характерни за аглутинативните езици (…), трябва да послужат за 

изковаването на чисто турски думи и изрази. Сам Ататюрк 

написва учебник по геометрия, като въвежда някои термини, 

които продължават да се използват и до днес (…). През 1932 г. 

“бащата на турците” основава “Турското езиково дружество” 

(Türk Dili Tetkiki Cemiyeti), на което впоследствие ще завещае 

голяма част от личното си имущество” [Шакир-Таш 2005]. За 

разлика от гръцката езикова ситуация, в която пуризмът е дело на 

консервативната част от научния и политическия елит, в Турция 

ситуацията е противоположна: пуристичните вълнения и промени 

в езика срещат острия отпор на консервативно настроената част 

от турското общество, чийто религиозен фундаментализъм 

предполага привързаност към арабско-персийското културно 

наследство.  

В началото на ХХІ в. – в наши дни – според А. Н. Шакир-

Таш
10

 възникват нови видове пуризъм. Първият вид е наречен от 

него “държавно-бюрократичен”. По същество той е репресивен и 

се провежда от Министерството на народното образование, което 

периодично публикува списъци на “морално остарели” или 

“неприемливи” думи, чието използване се забранява в 

училищата. „Препоръчва се те да бъдат заменени с “изконно” 

турски думи, част от които са продукт на ерудити, на чиято 

изобретателност нашият проф. Балан искрено би завидял – пише 

емоционално Шакир-Таш. – Като пряк резултат от тази чистка 

“езиковата съвест” и умението за приспособяване на хиляди 

учители по турски език и литература е поставена на изпитание, а 

най-младото поколение турци започва да говори на език, все по-

различен от този на родителите и родителите на родителите си. 

                                                 
10

 Българинът мюсюлманин Азиз Назми Шакир-Таш е лингвист 

турколог, преводач и поет.  
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Вследствие на това качеството на устната и писмената 

комуникация между трите поколения (това важи особено силно 

при случаите, в които представителите им не живеят заедно) 

започва все повече да спада. Езиковата култура на голяма част от 

учениците и студентите е дотолкова увредена, че те изпитват 

затруднения при четенето на произведения, писани едва преди 

20-30 години, да не говорим за такива отпреди 50-60. (…) Новите 

издания на книги на иначе прочули се с уменията си в областта 

на новотурския автори, творили през първите десетилетия на 

миналия XX век, са изпълнени с множество думи, обяснени в 

скоби с още по-нови “изконно” турски синоними. Дори и речите 

на Ататюрк претърпяват все по-нови езиково осъвременени 

преиздания, защото в оригинал за младото поколение турци 

звучат точно толкова архаично, колкото за българския 

седмокласник звучи в оригинал “Житие и страдание грешнаго 

Софрония” [Пак там].  

Вторият вид неотурски пуризъм е наречен “избирателно-

агресивен”. След разрешеното през 1953 г. чуждоезиково 

обучение, смутени от нахлуването на английски заемки в 

ежедневния бит и в научно-техническата терминология, турските 

пуристи, които с особена прецизност откриват и работят по 

отстраняването на всички “злокачествени” за турския езиков 

организъм арабски и персийски заемки, започват старателно да 

отбягват и английските.  

Третият вид пуризъм се определя като „политико-

идеологически”. Интелектуалците и високообразованата част от 

турското общество, получили образование не само в Турция, но и 

в Западна Европа, отдават предпочитание към различен речников 

запас съобразно идеологическата и културната си ориентация. 

Повечето от носителите на турски език с леви възгледи подкрепят 

пуризма и в устния, и в писмения език; представителите на 

центристките и десните сили следват далеч по-умерена или 

консервативна линия. Религиозно настроените турци пък са 

заклети антипуристи по отношение на арабските и персийските 

заемки. В резултат носителите на езика се поляризират в лагери, 

без да могат да достигнат до консенсус. Тази вече стогодишна 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 18 

езикова ситуация води до липса на баланс
11
, най-смущаващото 

следствие от която е нарушаване на комуникативната функция на 

турския език, който в ерата на културното глобализиране се 

обрича на изолация – както от съвременните тюркски, така и от 

европейските езици. „Съвременният турски пуризъм става 

причина за редица комуникативни сривове на най-различни нива:  

 на ниво репродуциране и пренос на информация; 

 на ниво използване на всякакъв род устни и писмени 

източници; 

 на ниво диалог между отделните поколения и 

социални слоеве; 

 на ниво международни взаимоотношения и много др.” 

[Пак там]. 
 

Пуризъм в някои славянски езици 
 

Руският е единственият славянски книжовен език, който се 

създава, усъвършенства и развива в етнически собствена 

държава, в която е езикът на всички публични сфери (без 

религиозната), където изпълнява социалните, комуникативните и 

естетическите функции, присъщи на един езиков стандарт. 

Повлиян изключително силно от старобългарския език (след 

първото и второто южнославянско влияние), в лексикално 

отношение и до днес той носи следи от времето, в което 

черковнославянският език е бил идиомът, обслужвал руската 

интелигенция в официалните комуникативни сфери.  

Най-разпространената гледна точка в руската 

стандартология гласи, че през ХVІІ в. се поставя началото на 

изграждането на националния книжовен руски език, което 

окончателно завършва през първата половина на ХІХ в. – процес, 

илюстриран особено убедително в творчеството на А. С. Пушкин 

[Горшков 1984: 148]. За значима промяна в езиковата ситуация по 

отношение на речника се смята времето на Петър Първи (1682-

1725), когато вследствие на засиленото немско културно-

икономическо влияние в руския речник нахлуват много 

                                                 
11

 Това е типичен случай на небалансирана ендоглосна езикова ситуация 

[вж. по-подр. Нешчименко 2008: 40]. 
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германизми. Така Петровата епоха се окачествява от руското 

езикознание като „първия етап по пътя на органичното 

обединение на славянски, руски и чуждоезични елементи” 

[Филин 1981: 115]. По-късно, по времето на Екатерина Велика 

(1762-1796), към него се добавя френското културно и езиково 

влияние. Смята се, че ако на Петровата епоха и 30-те г. на ХVІІІ 

в. се падат 52% от езиковите заемки, през 40-те – 60-те г. те 

намаляват на 27%, за да стигнат до 21% през последната третина 

на века. Заетите в продължение на около един век чужди 

лексикални средства запълват липси във всички сфери на 

европеизиращия се обществен живот в Русия: наука, 

администрация, култура, изкуство, военно дело, икономика, 

търговия. От важно значение за руската наука е основаването от 

Петър Първи през 1724 г. на Петербургската академия на 

науките, чиято дейност е била ориентирана предимно към 

естествените науки, историята и правото. С Академията се 

свързва и многостранната научна дейност на енциклопедиста М. 

В. Ломоносов, който поставя началото на научното изучаване на 

руския език със своята “Российская грамматика” (1755).  

До Ломоносов руските учени и писатели не различават 

двата езикови идиома – древноруски и старославянски 

(старобългарски). Ломоносов е първият, който ги разграничава и 

изтъква голямата историко-културна роля на славянския (в 

неговата терминология) език. За жалост идеите на Ломоносов за 

взаимоотношенията на старославянския и руския език не са били 

систематизирани в нарочна работа. Те обаче дават основата за 

съзряване на неговата трихотомична теория за стила – висок, 

среден и нисък, намерила сериозна приемственост в руската 

лингвистична мисъл през целия ХVІІІ и дори ХІХ в. Важното в 

случая е, че стилистичната си теория „Ломоносов разглежда като 

средство за борба със злоупотребата с чужди думи” [Горшков 

1984: 182]. Според него именно благодарение на старателната и 

внимателна употреба на сродния „славянски език” ведно с 
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руския
12

 ще се отхвърлят от употреба „дивите и странни думи на 

нелепостта, идващи към нас от чуждите езици” [Пак там].  

Логиката на поява на нов езиков стандарт предполага 

общата тенденция на епохата: „стремеж към отхвърляне от 

чуждия езиков материал” [Филин 1981: 170]. От средата на ХVІІІ 

в. започва да расте общественият протест срещу механичното 

копиране на западноевропейска лексика, формират се 

пуристични течения, които се засилват особено през 40-те г. 

Важно е да се отбележи обаче, че пуристичното настъпление е 

главно към западноевропейската лексика, но не и към заемките от 

класическите древни езици (в това число и от старобългарски), 

които не се поставят на преразглеждане. Те се възприемат като 

обогатяващи руския език и присъстващи в речника по 

необходимост. От друга страна, руските учени, начело с 

Ломоносов, не смятат, че международната научна терминология 

трябва да се избягва, тъй като европейската глобализация на 

езика на науката подпомага научното общуване. „Пуризмът става 

главна линия на езиковата политика по протежение на цялата 

втора половина на ХVІІІ до началото на ХІХ в. На позицията на 

умерения пуризъм в борбата с чуждоезичното излишество стоят 

почти всички големи писатели – В. Тредиаковски, А. Сумароков, 

М. Ломоносов, М. Чулков, В. Лукин, В. Майков, Н. Новиков, А. 

Радишчев, Д. Фонвизин, И. Крилов, Г. Державин, Н. Карамзин” 

[Пак там: 171]. За образец в историята на руския книжовен език 

по това време в основни линии е послужил френският език. Н. М. 

Карамзин пряко се ръководи от примера на френските лингвисти: 

не диалектите, не езикът на народа, който е обект на сатирични 

нападки, а узусът на руската аристокрация е призван да стане 

основата на руския книжовен език. Той „формулира и 

пропагандира принципа да се издигне разговорната реч до 

функциите на литературен език, т.е. литературата да се опре на 

естествените норми и употреби (usus loquendi), а не на 

изкуствените книжни, т.е. черковнославянски норми (usus 

                                                 
12

 Не може да не се сравни търсеното от Ломоносов единство 

(старославянски и руски) с единството на „български речи прости и 

словенски” у Паисий Хилендарски. 
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scribendi)” [История 1989: 94]. За това, че пуризмът остава до 

края на ХVІІІ в. господстващо направление в руската езикова 

ситуация, свидетелства характерът на отражение на заемките в 

първия тълковен речник на руския книжовен език – „Речник на 

Руската академия” (1789-1794). Чувствителното им намаляване 

има обяснението си в един екстралингвистичен акт – 

отхвърлянето на всичко френско, оценено като опасно за руската 

монархия след Френската революция от 1789 г. Стига се до 

крайности – напр. на мястото на вече неодобряваната френска 

дума магазин се въвежда славянската дума лавка
13

.  

Появата на „Речник на Руската академия” има интересна 

предистория. През 70-те г. на ХVІІІ в. Петербургската академия 

постепенно започва да запада, разтърсвана от интриги и 

финансови затруднения. Възраждането и възходът й през 

следващото десетилетие се дължи на близката приятелка на 

Екатерина Велика княгиня Екатерина Дашкова – първата жена 

директор на научна академия (1783-1796). Нейната личност слага 

отпечатък върху руското езикознание и в частност върху руската 

лексикография не само благодарение на научните й интереси, но 

и на патриотизма й, намерил най-силно изражение в 

пропагандата на руския език и грижата за него. По нейна 

инициатива Екатерина Велика учредява Руска академия, 

назначавайки Е. Дашкова за неин президент. Основна задача на 

Руската академия е да усъвършенства и възвеличи руския език, 

като състави руска граматика и речник. В точка 2 на устава й е 

поставена целта – изучаване на руския език, очистване и 

обогатяване на руското слово [Куцаров 1980: 85] и съставяне на 

правила
14
, които „биха избавили от необходимостта да се 

употребяват чужди думи и понятия на мястото на много по-

изразителните руски” [по Ганичева]. Активно е участието й в 

съставянето и издаването на речника, който от момента на 

излизането си получава неофициалното заглавие „Речникът на 

Дашкова”. Така руският пуризъм се институционализира. С 

                                                 
13

 За примера благодаря на доц. д-р Цветана Янакиева. 
14

 Любопитен е фактът, че именно по предложение на Дашкова в 

руската азбука се въвежда буквата ë на мястото на съчетанието iо. 
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изключение на някои интелектуалци (напр. В. Светов, който 

обявява война на „германизми” като снег, вода, люди или 

„латинизми” като дом, огонь, око, день, видеть [Филин 1981: 

174], или А. Шишков) пуристичната идея в руската езикова 

ситуация обаче няма крайни форми. Класици на руската 

литература и учени употребяват западноевропейска лексика там, 

където попълването с домашни неологизми или калки би било 

нелепо. Умереното използване на чужда лексика е характерно за 

целия ХІХ в. и намира защита у писатели като Н. Карамзин (и 

карамзинистите) или А. С. Пушкин. Не може да не направи 

впечатление иронията на Пушкин, когато описва костюма на 

Евгений Онегин, извинявайки се на пуриста Шишков, че не може 

да преведе названията на облеклото му на руски: „Но панталоны, 

фрак, жилет // Всех этых слов на русском нет.// … // Шишков, 

прости // Не знаю, как перевести”. 

Стремежът към демократизация на културата след 1917 г. в 

Русия отново събужда идеята за чист език. За това говори напр. 

статията на М. Горки „О языке” или бележката на В. И. Ленин 

„Об очистке русского языка”, в която критикуват излишната 

употреба на чужди думи и неологизми. Постепенно пуризмът от 

началото на ХХ в. се прелива в широкото движение за езикова 

култура, оглавено от Института за руски език към АН СССР. 

* * * 

С изключение на руския съвременните славянски книжовни 

езици се формират, развиват и усъвършенстват в условията на 

временна загуба или въобще липса на държавна самостоятелност. 

Това поражда усложнена езикова ситуация, в която неизменна 

съставка е билингвизмът. Като силен фактор в славянските 

езикови ситуации трябва да се има предвид и употребата на двата 

литургични езика – черковнославянския и латинския, както и 

образованието, което не винаги е на етничен език.  

За начало на кодификацията на сръбския книжовен език е 

общоприето да се сочи реформаторското дело на Вук Караджич
15

. 

                                                 
15

 Макар че делото на реформатора на сръбския език В. Караджич е 

подготвено и направено възможно от „цяла плеяда учени и достатъчно 
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В своята програма, приета и следвана от поддръжниците му, той 

поставя на видно място принципа за общата правилност на езика. 

Макар и неафиширано явно, тълкуването на съдържанието на 

този принцип извежда две базисни начала: че езикът на новата 

култура трябва да се създава на основата на народната реч и 

фолклора (1) и че езикът трябва да бъде предпазван от всичко, 

което го нарушава или може да представлява заплаха за него, 

като за опасно се взема преди всичко чуждоезиковото влияние (2) 

[Фекете 2002: 268]. Отношението на Караджич към проблема за 

чуждите думи в сръбския език обаче се оказва сложно и донякъде 

двояко. От една страна, нарочно в своята „Писменица сербскаго 

jезика, по говору простога народа” (1814), преработена и 

приложена по-късно към „Српски рjечник” (1818), Караджич 

пише, че „Няма на света нито един език (нито древен, нито нов), 

лишен от чужди думи… но аз не защитавам чуждите думи, аз 

също казвам, че езикът трябва да се чисти от чуждите думи (не 

само от турските, но и от всякакви други…), доколкото това е 

възможно… по-добре да вземем чужда дума, отколкото 

изопачено да образуваме нова” [по Гудков 2005: 41]. Воден от тая 

си максима, той осъжда опитите на белградското Дружество за 

сръбска словесност
16
, ориентирано към езиковата архаика, да 

отстрани чуждите (предимно интернационални) думи и да ги 

замести с новоизковани сръбски. Караджич се противопоставя на 

пуристичния им устрем, заявявайки, че той разваля и прави 

сръбския език уродлив. Караджичевото дело получава много 

висока оценка от сръбските лингвисти и век и половина по-късно 

П. Ивич, който прави алюзия с пуристичните доктрини в някои 

славянски книжовни езици (вероятно хърватския), пише през 

1971 г. за Караджич следното: „На него му е бил чужд пуризмът, 

тази болест на слабите, малодушни и боящи се от заплахата от 

асимилация” [по Гудков 2005: 42].  

                                                                                                         
компетентни за предмета на диспута книжовни дейци”, „повечето учени 

от различни поколения маркират историята на сръбския книжовен език 

по критерий, свързан с характера на реформата на Вук Караджич” 

[Иванова 2003: 163]. 
16

 Основано през 1841 г. в Белград. 
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От друга страна обаче, като се има предвид и 

интерпретацията на Е. Фекете на принципа за общата правилност 

на езика на В. Караджич, не може да не направи впечатление 

явното противоречие между словника на Речника (1818) и езика 

на Караджичевата езикова практика. Силното ограничение на 

книжната традиция, дори отказът от нея и ориентацията към 

говоримия език се обяснява както с руралната ориентацияна на 

Караджичевия модел и участието на романтизма в сръбската 

култура [Иванова 2000: 87], така и „с причини от конфесионален 

характер – за хърватите католици, с които се създава основата на 

единен книжовен език, компромисът с църковнославянската 

православна книжовна традиция е немислим” [Иванова 2001: 

165]. В историята на сръбския книжовен език В. Караджич е 

смятан за основоположник на филологическата критика, в която 

покрай други принципи издига и изискването за ориентация 

около „чистия непокварен говор на сръбския народ” [Иванова 

2000: 87]. Тези принципи залягат и в неговия речник, чийто увод 

става програма на езиковата реформа: той отстранява обширни 

пластове черковнославянски и руски лексикални и граматически 

средства, което е манифестация на очевидния избор, на 

предпочитанието на едни езикови единици и съзнателен отказ, 

избавление от други. „Какво е това, ако не проява на пуризъм?!” 

възкликва В. П. Гудков [Гудков 2005: 42]. Докато обаче за 

Речника е характерна целенасочена избирателност, в конкретната 

речева практика на Караджич лексикалният корпус е доста по-

обширен и изпъстрен с интернационална и ориенталска лексика, 

даже с черковнославянизми.  

Някои от младите съвременници на Караджич (Д. 

Исайлович, П. Негош и др.) също използват разнообразна по 

произход лексика. Последователите на В. Караджич от втората 

половина на ХІХ в. обаче – т.нар. творци на езиковата критика – 

започват да третират доста праволинейно, дори примитивно 

концепцията на Караджич, издигайки като мерило за качеството 

на литературните произведения чистотата на езика им – за това 

свидетелстват например споровете около проекта за 

терминологичен речник на Дружеството за сръбска словесност, в 

който се очертава тенденция за замяна на международните гръко-
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латински термини с черковнославянски, руски, сръбски домашни 

думи и неологизми [Иванова 2000: 89]. Въпреки че през 1845 г 

институционалната инициатива е спряна, това довежда до 

известни липси не само в лексикалния фонд и особено 

терминологията, но и в граматичните форми – напр. при 

сегашните деятелни причастия, които липси имат сериозно 

отношение към интелектуализацията на сръбския езиков 

стандарт. Вуковите традиции в областта на филологическата 

критика са продължени от Дж. Даничич и неговите 

последователи, които изострят вниманието към въпросите на 

езиковата чистота, „проявявайки понякога краен пуризъм” [Пак 

там: 92]. В определени групи лексика сръбският език обаче 

запазва както съхранилите се в народната реч ориентализми, така 

и германизмите и въобще международната културна лексика. 

В общата книжовноезикова палитра на сърбите не може да 

се подмине Карловачкият кръг – „малко научно общество, 

основано в началото на ХІХ в. (1802) в Сремски Карловци
17

 от 

митрополит Стефан Стратимирович”. Задачата на този кръг, към 

който Караджич се отнася с видимо пренебрежение, „е да се 

чисти езикът от турцизми и те да се заменят със славянски или 

поне с думи от славянски корен” [Иванова 2003: 170]. 

Чистаческата му дейност е подчинена на две начала: православие 

и интелектуализация на сръбския език с цел постигане на 

елитарност. Показателна за сръбския пуризъм е и позицията на 

Йован Стерия Попович (1806-1856), който смята, че „няма народ, 

който да се е опазил изцяло от чужди думи, особено тези от 

класическите езици… Обявява се обаче против приемането на 

чуждици, за които вече съществуват домашни аналози. По-

особено е мнението му за славянските по произход думи – че от 

тях не бива да се бяга” [Пак там: 178], с което се противопоставя 

на Караджич.  

Умерен пурист е Йован Стеич, съвременник на Караджич. 

В коментар на Вуковия превод на Новия завет на сръбски език 

той излага становището си относно оставените тридесетина 

турски думи, които „дрънчат грозно в ушите, особено когато има 

                                                 
17

 Намира се във Войводина, тогава в Австрийската империя. 
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с какви домашни да бъдат заменени” и с това изразява мнението 

си, че не може всичко, което народът говори, да влезе в 

книжовния език, тъй като някои думи имат неприемлив произход 

[Пак там: 173]. Най-ценното в езиковата критика на Стеич е, че 

разсъждава относно комуникативните сфери и нуждата от 

съответни езикови средства, които не могат да бъдат само 

„народни”, че на практика не съществуват универсални езикови 

средства. Той достига до тълкуването на определението 

„народен” (по отношение на езика) – той трябва да е езикът на 

всички слоеве на обществото и следователно не може да бъде 

езикът, който говори само необразованият народ. Затова и не би 

трябвало без нужда да не се допускат до книжовния език старите 

славянски думи, както и международната културна лексика и 

терминология, които биха могли да се адаптират по народен 

образец. 

В крайна сметка, благодарение намесата на В. Караджич в 

работата на филологическата критика, в сръбския книжовен език 

се утвърждава известна толерантност към ориентализмите 

[Иванова 2000: 91-92].  

След войните на Наполеон (1809-1813) в Австрийската 

империя идва абсолютизмът на министъра на външните работи 

Клеменс фон Метерних – един от най-влиятелните политици в 

Европа. След т.нар. Виенски конгрес през 1814-1815 г., на който 

се узаконява пренебрегването на националните стимули и 

либерализма, славянските езици в Империята са забранени. 

Забраната е в сила до революцията през 1848 г., когато Метерних 

е отстранен от властта
18
. Дотогава официалният и държавният 

език на Австрийската империя е единствено немският. Това 

довежда до сериозна реакция, която в сферата на езика се 

изразява чрез силни пуристични движения у хърватите, 

словенците, чехите, словаците, лужичаните
19
. Характерна 

платформа на национална съпротива срещу абсолютизма и 

                                                 
18

 След тригодишно изгнаничество в Англия Метерних триумфално се 

завръща, за да стане съветник на Франц Йозеф. 
19

 Към тези процеси следва да се прибавят силните пуристични 

движения у немците и унгарците. 
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заплахата от глотофагия стават лингвоцентризмът, тясно свързан 

с пуристичната доктрина. В езиковата политика на славянските 

народи в Империята централен става проблемът за езиковата 

еманципация.  

Борбата срещу немския език и германизмите в словенския 

език датира още от втората половина на ХVІІІ в., когато се 

заражда тенденция към езиково единство и към очистване на 

книжовния език, за което спомага обръщането към богатата 

литературно-езикова традиция на ХVІ век. В края на ХVІІІ – 

началото на ХІХ в. в словенските книжовни кръгове се обявява 

целенасочена война на германизмите, навлезли в словенския 

език
20

 благодарение на вековните взаимоотношения с немския 

език. Очистването на словенския език от чуждоезични елементи в 

граматиката и лексиката през първата половина на ХІХ в. 

определено се свързва с делото на Йерней Копитар (1780-1844)
21

. 

След революцията през 1848 г. се изработва програмата 

„Обединена Словения”, в която се изисква равноправие на 

словенския език. Въпреки целенасочените усилия, немското 

влияние върху лексикалните особености и синтактичната 

структура на словенската литература (специално на 

протестантската) е трудно да бъдат отричани. Борбата срещу 

чуждото езиково влияние (главно германско и романско) се 

издига на по-високо равнище от реформатора на словенската 

проза Матеуж Равникар през второто десетилетие на ХІХ в.  

Особен интерес представлява борбата срещу едно специфично 

явление, на което до днес в словенската лингвистика се дават 

противоречиви обяснения за произхода – употребата на 

предпоставени членни форми за определеност (ta) и 

неопределеност (еn), регистрирани през ХVІ в. Още тогава тези 

                                                 
20

 По общо впечатление езикът на основателя на словенския книжовен 

език – епископ Примож Трубар (1508-1586), който издава 25 книги, най-

важната от които е преводът му на Новия завет, – е силно повлиян от 

немския език. За по-чист откъм германизми се посочва езикът на 

превода на Библията, направен от Юрий Далматин (1546-1589). 
21

 Показателни за славяноезичните научни взаимности в Империята са 

фактите, че Й. Копитар е бил ученик на Й. Добровски, а от своя страна, 

той пък е учител и приятел на В. Караджич. 
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форми са интерпретирани като германизми; за такива са 

посочвани от мнозина автори и в наши дни. В края на ХVІІІ – 

началото на ХІХ в. на словенските членни форми е обявена 

война, като премахването им има за цел възвръщането на 

изконното състояние на словенския език, в който определеността 

не се изразява по граматически начин. Първият писател, който не 

употребява членните форми, е словенският прозаик М. Равникар 

[Плотникова 2005: 14].  

Проблематиката на езиковия пуризъм в южнославянските 

езици е неразривно свързана с книжовната традиция на 

хърватите и е една от основните теми в историята на хърватския 

книжовен език. Посветени са й множество специални статии, 

раздели от граматики и монографии
22
. Интересът към пуризма се 

поддържа от средствата за всеобщо осведомяване, а самият 

хърватски книжовен език е резултат от пуристичен подбор 

[Тяпко 2005: 9]. Прегледът на средновековната хърватска 

религиозна и административно-правна литература показва, че 

езикът й е бил отворен за старобългарски, романски (латински, 

италиански, венециански) и далматински заемки, докато текстове 

с литературна претенция, писани на говорим хърватски, са се 

отличавали с относителна езикова чистота. Латинският език 

обаче – езикът на хърватската католическа църква, както и на 

цялата Slavia Latina – е имал особено място, достатъчно е да се 

спомене, че до 1847 г. той е бил официалният език на 

Парламента.  

Сложни в езиково отношение са ХVІІ и ХVІІІ в., когато 

хърватските земи са под властта на Венецианската република и 

Османската империя. Осъзнаването на факта, че чакавският, 

щокавският и кайкавският диалект са формации на един общ 

език, води до написването на първата хърватска граматика 

„Institutionum linguae illyricae libri duo“ от Бартол Кашич, 

публикувана в Рим през 1604 г.  

                                                 
22

 Посвещават й се авторитетни съвременни хърватисти като Т. 

Маретич, П. Губерина и К. Крстич, Л. Йонке, Й. Вончина, Р. Катичич, З. 

Винце, Д. Брозович, С. Бабич, М. Самарджия, Р. Оути.  
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От особено значение за хърватския книжовен език е делото 

на Людевит Гай (1809-1872), който чрез графичната система, 

която предлага, формира представата за единен за всички хървати 

книжовен език. Л. Гай и сподвижниците му А. В. Ткалчевич, Б. 

Шулек, В. Бабукич, А. Мажуранич и др. основават т.нар. 

Загребска лингвистична школа, стремейки се към мащабната 

задача да обединят всички южни славяни посредством единен 

книжовен език. За тази цел назовават хърватския език илирийски 

и приспособяват някои правописни правила по посока на 

езиковата универсализация. Но тяхната илирийска идея се оказва 

неосъществима. През ХІХ в. Хърватия, която е в рамките на 

Австрийската империя, се оказва в ситуация на активен 

билингвизъм – хърватите са подложени на германизация и 

маджаризация в езиково отношение. Образованието започва да се 

провежда изключително на немски, на хърватския език в 

училище се отделят малко часове, като за чужд език; той е бил 

маргинализиран и в публичната сфера.  

Борбата за езикова еманципация и за чистотата на 

хърватския език не закъснява: обект на ожесточен отпор на 

хърватските книжовни дейци стават езикови особености с 

различен произход – германски, италиански, турски и др., 

наречени от тях варваризми. В отговор на изтъкваната от 

имперското министерство на образованието причина за 

образование на немски език – липсата на хърватска терминология 

– хърватските пуристи хвърлят всичките си сили в съставянето на 

двуезични терминологични речници. Между тях може да се 

споменат Иван Мажуранич и Йосип Ужаревич, но несъмнена 

заслуга в борбата за езикова чистота има Ф. Курелац. Специално 

на тази тема в периода 1868-1873 г. той създава съчиненията си 

”Placere”, „O glagolu objicere”, „Vlaške rěči u jeziku našem”, „Mulj 

govora nespretnâ i nepodobnâ nanešen na obale našega jezika ili o 

barbarismih”, в които показва значимостта на старата литература 

като извор за преодоляване на чуждиците в езика” [Иванова 2000: 

203]. 

Особена заслуга в борбата за чистота на хърватския език 

през ХІХ в. има лексикографът Богослав Шулек, който е под 

мощното въздействие на илирийското движение и в 
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пуристичните си увлечения стига до крайности. В речника си 

„Njemacko-hrvatski rjecnik”, в многобройните си учебници, 

учебни помагала и други речници той съзнателно избягва 

турцизми, германизми и романизми [Пак там: 204-205]. В 

пуристичната си дейност Шулек борави с три източника за 

попълване на липсите: използване на народните говори; 

въвеждане на лексикални средства от други славянски езици 

(така внедрява в хърватския език много бохемизми, а чрез чешкия 

език и някои старобългаризми); образуване на „кованици”, от 

които някои днес са утвърдени в лексиката на хърватския език 

[Лашкова 1983: 24; Тяпко 2005: 11]. Немалък влог в тази дейност 

има и лексикографът Драгутин Парчич. Въобще може да се каже, 

че пуристичната хърватска доктрина на първо място се 

материализира в лексикографската дейност. В търсенето на 

домашни еквиваленти на всяка чужда дума хърватските 

лексикографи се формират като пуристи, разбира се, различни по 

степен и дълбочина на пуристично въздействие. Постепенно 

имплицитният практически хърватски пуризъм еволюира в 

експлицитен теоретичен пуризъм: „тенденцията към съкращаване 

броя на чуждоезичните думи в родния език започва да се 

съчетава с опити да се обоснове неговата чистота в аспекта на 

речевата култура” [Пак там]. В литературни произведения, в 

раздели и предговори на граматики, в речници и справочна 

литература се появяват текстове разсъждения за вредата от 

чуждите думи. 

Към края на ХІХ в. в хърватските лингвистични среди се 

появява ново течение в схващанията за книжовния език. 

Реформата на Вук Караджич побеждава в Сърбия и неговият 

авторитет започва бързо да расте и в Хърватия. Селективната 

грижа за чистотата на хърватския език не престава до края на ХІХ 

в. На прелома на 70-те – 80-те г. в хърватския пуризъм побеждава 

идеологията на хърватските последователи на В. Караджич, чиято 

концепция е една от реализациите на пуризма. По това време 

Караджичевият пуризъм изиграва важна роля в сближаването на 

трите южнославянски езика – сръбски, словенски и хърватски. 

Най-яркият представител на първото поколение „вуковци” е 

Томо Маретич, който, опирайки се на делото на Вук Караджич и 
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Джуро Даничич, написва фундаменталната „Gramatika i stilistika 

hrvatskoga ili srpskoga književnoga jezika” (Загреб, 1899, 1931, 

1963). В публикуваното отделно към нея приложение „Dodatak 

stilistici” (получило неофициалното заглавие „Antibarburus”) той 

формулира новите задачи и определя обектите на хърватския 

пуризъм през първите десетилетия на ХХ в. [Тяпко 2005: 11]. 

Въпреки че във висока степен тя отразява развоя на хърватския 

книжовен език и няма съществени опити за архаизация, в някои 

езикови норми школата на Маретич сляпо следва сръбските 

образци и се опитва да наложи на хърватския стандартен език 

форми, които са чужди на хърватската езикова традиция. 

Както е известно от историята, в периода 1918-1990 г. двата 

езика до голяма степен подлежат на обединение в т.нар. 

сърбохърватски език. Част от езиковата политика на Белград 

обаче се състои в опитите за маргинализация на хърватските 

езикови средства. Така обект на хърватския пуризъм постепенно 

стават сърбизмите. Негативното отношение към тях започва да 

расте, докато в навечерието на Втората световна война и по време 

на войната то става открито неприязнено. Създаването на 

Хърватска Бановина през 1939 г. и на Независимата хърватска 

държава след това създава благоприятни условия за разгръщане 

на силен хърватски пуризъм. За да се запазят възможно най-

пълно особеностите на хърватския език, д-р Петар Губерина и д-р 

Круно Кръстич написват монографията „Razlike između 

hrvatskoga i srpskoga književnog jezika” (Загреб, 1940). Тази книга 

дълго има силно влияние за запазване на хърватската езикова 

самобитност. Пуризмът ляга върху идеята за диференциация на 

двата езика, която се коментира през призмата на два 

враждуващи лагера: усташкия режим на Анте Павелич и 

прегазената от хитлеристите Сърбия. На войнствения пуризъм от 

този период е посветена монографията на М. Самарджия 

„Hrvatski jezik v Nezavisnoj Državi Hrvatskoj” (Загреб, 1993). В нея 

агресивният хърватски пуризъм от този период е оценен като 

отстояващ не културата на родния език, а националната 

изключителност. В същото време встрани от екстремната му 

платформа са били някои умерени пуристи, които се опитват да 
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разяснят вредата от догматичния пуризъм, обричащ хърватите на 

доброволна изолация.  

След войната пуристичните пориви постепенно влизат в 

коловоза на научния диалог и в по-глобалната тема за езиковата 

култура. За да се разберат процесите по време на югославския 

период, трябва да се вземат предвид най-малко три фактора. От 

една страна, сръбският език не е особено дружелюбен към 

неологизмите: една от основните му съвременни тенденции е 

предпочитанието към заемки и калки. Второ, в езиковата 

политика през югославския период е действала изпитана 

„рецепта” – ако терминологично понятие в хърватски се означава 

с домашно словосъчетание или сложна дума, а в сръбски с една 

дума с класически или международен произход, кодифицира се 

сръбският термин; трето, след Втората световна война в СФРЮ 

на мястото на великосръбския национализъм на монархията се 

дава преднина на политиката на интернационализъм, отваряща 

врати за европейска терминологична и културна лексика. 

Изправящите се срещу просръбската цензура от този период 

писатели и филолози са били възпрепятствани и наказвани
23

. 

Ситуацията се променя отново в посткомунистическа 

Югославия, когато в резултат на разпадането й и последвалите 

войни Хърватия се отделя в собствена държава (1991), а 

хърватският вече е признат за отделен език. В резултат на това 

по-рано потискани или забранявани думи преминават от 

пасивния речник на хърватския книжовен език към активния, без 

да получават някаква специална стилистична маркировка. 

Постепенно лексиката се реорганизира на основата на засилен 

пуризъм [Лашкова 1994: 80]. В същото време 

пронационалистично настроени хървати започват да проповядват 

краен, популистки пуризъм. По ирония на съдбата учени, които 

са били в продължение на десетилетия заклеймявани като 

ултрахърватски лингвистични националисти (С. Бабич, Д. 

Брозович, Р. Катичич, М. Качич), сега са обвинявани като 

                                                 
23

 Например през 1987 г. за използването на думата časnik (’офицер’), 

създадена от бащата на хърватската научна терминология Богослав 

Шулек, лекарят Иван Шретер е осъден на 50 дни затвор.  
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просръбски политически лингвисти просто защото се 

противопоставят на езиковите чистки, които искат да изгонят 

редица думи от черковнославянски произход – общи не само за 

хърватски и сръбски, но и за полски, руски, чешки, български и 

други славянски езици. На този съвременен пуризъм М. 

Самарджия посвещава труда си „Jezični purizam u NDH. Jezični 

savjeti Hrvatskoga državnog ureda za jezik” (Загреб, 1993). След 

създаването на една вихрушка от сензационни статии в пресата, 

това явление утихва. От края на 90-те години на ХХ в. вместо в 

условията на принудителен пуризъм хърватският език започва да 

се развива естествено, акцентувайки върху собствените си думи и 

форми, като по този начин увеличава разстоянието, което го 

отделя от другите южнославянски езици. 
 

Латинският е книжовният език в Полша до ХVІ в., в чиято 

среда започва Златният век на полската литература и култура, 

осъществявани на полски език [Славянски езици 1994: 385]. 

Върху полския език значително влияние в областта на лексиката 

и синтаксиса оказват през Средновековието латински и чешки, а 

по-късно немски, френски, италиански, украински, унгарски, 

татарски и др. езици.  

До края на ХІХ в. обаче в полската езикова ситуация не се 

очертават силни пуристични прояви [Крейчи 1937: 123]. За борба, 

свързана с очистването на езика от чуждоезикови средства, се 

заговаря в началото на ХХ в., когато през 1901 г. в Краков Роман 

Завилински основава списанието “Poradnik Jęzikowy” – главен 

популяризатор на полската филология. Около списанието, което 

изповядва пуристична доктрина, гравитират две групи учени: 

академиците, в това число и главният редактор Р. Завилински, 

действителни пуристи, които по-нататък се отделят от 

останалите, като преди това предизвикват остри сблъсъци с тях, и 

група млади езиковеди, които дразнят обществеността със 

съпротивата си към пуризма и привидното си равнодушие към 

нормите. Първата световна война въздейства сериозно върху 

полската пуристична доктрина. На лингвистите повлиява силно 

огледалната рефлексия на немския пример – по това време 

германското общество начело с филолозите развива неприязън 
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към всичко негерманско и се стреми да замести с неологизми 

всякакви чужди думи. Именно силното подражание на немския 

екстремен пуризъм дава повод на полския лингвист Ал. Брукнер 

да напише студията “Cudzoziemszscina” (1916), в която се 

противопоставя на крайностите. Тази студия за чуждите думи в 

полския език става основа за по-късното й преработено и 

разширено издаване под заглавие “Walka o jązyk” (Лвов, 1917).  

След войната стремежът към самостоятелност на 

освободена Полша се отразява и в езика. От “Poradnik Jęzikowy” 

през 1919 г. се отделят група лингвисти и започват да издават 

свое списание – “Jęzik Polski”, проповядващо духа на модерната 

лингвистика в противовес на тежкия академизъм на пуристите. 

Редакторите на “Jęzik Polski” (Лосие, Нитше, Розвадовски) 

смятат, че е по-важно да се тълкува развоят на езика, а не да се 

предписват закони. Списанието защитава свободното развитие на 

езика и индивидуалната свобода на полския езикотворец срещу 

тесногръдото ограничаване от пуристите. Близка до тяхното 

разбиране е и концепцията на А. Гавронски в книгата “O błędach 

językowych”
24

 (1921). В нея той защитава тезата, че езикът има 

индивидуална и социална функция, както и че е израз на душата 

на индивидуума и средство за взаимно разбиране. Тези две 

функции взаимно си противоречат и за да има между тях 

равновесие, има нужда от норми. В това си интерпретиране 

нормата не е неизменяем закон, а по-скоро нещо, което 

естествено се развива с развоя на езика и трябва да се променя, за 

да не изгуби своето значение. Дефиниции като “езиков дух” 

според него са нещо много трудно постижимо и не може да бъдат 

основа за категоричен закон; при третирането на т.нар. езикови 

грешки (включващи и чуждоезикови средства) филологът трябва 

да си дава сметка не само за историческото развитие, но и за 

психологическата гледна точка. На Гавронски принадлежи 

популярното заключение: “Ако не се правеха грешки, езикът не 

би се развивал; това не е парадокс, а света правда”. Той пише и 

нарочна статия за чуждите думи и запазва към тях много 

либерално отношение.  

                                                 
24

 „За езиковите грешки”. 
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Вероятно опонирайки на позицията на Гавронски, авторът 

на “Jęzik a my. Kilka uwag o tak zwanych błędach językowych”
25

 

(1923), най-вероятно Ян Ржевински, стига до куриозни 

становища със силно пуристична насоченост. Той смята, че вече в 

изградените езици няма да има големи промени и че е дошло 

времето на пуристите. Може би на основата на двете книги и 

реакцията към тях на страниците на “Jęzik Polski” се разгаря 

полемика, която има отношение към често използваните чужди 

думи; прилага се дори списъкът им, съставен от свещеника Б. 

Шефс. Редакцията му отговаря спокойно, че наистина е съгласна 

с отстраняването на някои чужди думи, но че не винаги полският 

еквивалент и най-вече терминологията са точни в семантично 

отношение. Провежда се дори анкета за отстраняване на някои 

чужди думи.  

През 1929 г. пуристичният кръг започва да издава 

“Towarzystwa poprawności języka polskiego”
26
, а “Poradnik 

językowy” става постоянна трибуна на пуристите. Списанието, 

редакторът му и въобще варшавските пуристи биват окачествени 

от своите колеги от Краков като провинциалисти, които все 

повече се отдалечават от науката. Но от друга страна, 

краковският кръг смята, че пуризмът в полския език не би 

съществувал толкова време, ако не би бил потребен. Завилински 

и застъпниците на пуризма не са обаче единствените, които се 

различават в мненията си по практическите езикови въпроси. 

Близък до пуризма е старият А. А. Крински, който в книгата си 

“Jak nie należy mówić i pisać po polsku”
27

 (Варшава 1920, 1931) със 

същата твърдоглавост, с която се бори за свой правопис, налага и 

разни неологизми на мястото на чужди думи.  

След смъртта на Завилински главен редактор на “Poradnik 

językowy” става проф. В. Дорошевски. Редакцията на списанието 

застава както срещу дилетантите пуристи, така и срещу 

либералната краковска група. В програмната статия през 1933 г. 

                                                 
25

 „Езикът и ние. Няколко разсъждения за т.нар. езикови грешки”. 
26

 „Дружество за правилен полски език”. 
27

 „Как не трябва да се говори и пише по полски”. 
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“Poprawność języka a jego kultura a styl”
28

 пише следното за 

нормата: “Тя има механичен характер; не се отказваме от нея, 

защото виждаме около себе си прекалено много обърканост и 

явно небрежност, но не можем да влагаме в нея прекалено много 

надежди”, а в друга статия от 1934 г. прекаленият либерализъм се 

оценява като недооценяване на социалната функция на езика. 

Публикациите, в някои от които се говори за “народно 

достойнство и гордост”, допринасят за изясняването на ролята на 

умерения пуризъм в полската езикова ситуация, представяйки 

различни мнения за езиковата чистота. Може да се каже, че 

списанието изиграва ролята на балансьор между крайно 

пуристичните мнения и неконтролируемата употреба на чужда 

лексика, че ролята му в борбата срещу пуризма е неоспорима 

[Пак там: 146]. 

Най-старият период от развитието на книжовността на 

чехите се свързва със старославянския език, изпълнявал 

функцията на богослужебен, литературен и правен език почти 

цели две столетия. Междувременно, вследствие на феодалната 

раздробеност и специфичните геополитически условия още от 

ХІІ в. чехите започват да живеят едни до други с немците 

колонисти, поканени от феодалните владетели да населят 

пустеещи земи [Гугушева 1997: 111]. Така те влизат в естествен 

контакт с немския език, изпъстрил разговорната им лексика. От 

ХІ до ХІІІ в. писмените паметници са писани на латински със 

спорадични появи на чешки глоси. Старият чешки книжовен език 

започва своето формиране през ХІІ в. на основата на 

разширяващия културно-политическото си значение 

средночешки диалект [Славянски езици 1994: 232]. За най-стари 

паметници на чешкия език се сочат „Píseň ostrovskou” и „Modlitba 

Kunhutina”
29

 от втората половина на ХІІІ в. [Цуржин 1985: 17]. 

ХІV в. е от особено значение за чешката политическа и културна 

история – държавата се централизира, преодолявайки феодалната 

си разпокъсаност. Започналата още в края на ХІІІ и продължила 

през целия ХІV в. широка употреба на чешкия език формира 

                                                 
28

 „Правилността на езика и неговата култура и стил”. 
29

 „Островска песен” и „Кунхутина молитва” 
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първия етап от неговото развитие, кулминирал с пълния превод 

на Библията – първия сред славянските народи, запазен до днес в 

три ръкописни библии. През 1348 г. в Прага се основава един от 

най-старите университети в Европа – Карловият университет, в 

който се преподава на латински, т.е. книжовни езици в Чехия са 

паралелно латинският и чешкият. 

Този период е последван от т.нар. хуситски период, белязал 

първата половина на ХV в. Сам изключителен оратор и 

проповедник, Ян Хус съзнателно доближава езика си до 

народния: “psal sem, jak obyčejně mluvim“
30

 [по Цуржин 1985: 34]. 

Имайки изразено славянско самосъзнание, той бохемизира 

латинска и немска лексика, което – от една страна – е проява на 

теоретичните му схващания за езика, а от друга – на хуситката 

народна съпротива към немските колонизатори в Чехия. Ян Хус е 

борец за чист чешки език – във „Výklad desatera”
31

 той открито 

говори за противопоставяне срещу немския, като дори предлага 

конкретни решения. По време на хуситкото реформаторско 

движение чешкият книжовен език разширява функционалния си 

обсег, измествайки латинския от богослужението. Чешкият текст 

на Библията става добре познат сред обикновения народ, за което 

свидетелства самият папа Пий ІІ.  

След драматичното потушаване на хуситството, за което 

езикът е оръжие в борбата на чешкия народ срещу западната 

църковна институция и срещу потисничеството на богатите 

немски заселници, следва периодът на хуманизма, възродил 

Средновековието с новия стар идеал на античната красота и 

радостта от реалния живот. Образец за съвършен език стават 

класическият латински и старогръцкият език. Официалните 

кръгове гледат на народния език с презрение и пренебрежение. 

Това предизвиква чешките хуманисти, които обработват 

лексикално и синтактично чешкия език, издигайки го до 

класическите езици. През ХVІ в. възникват няколко чешки 

граматики, разбира се, на латински. Авторите на граматически 

                                                 
30

 Писал съм както обикновено говоря. 
31

 Тълкувание на десетте Божи заповеди 
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съчинения се обясняват в любов към своя език, издигат го над 

останалите и се стремят да го спасят от чуждо влияние.  

Неизменно в текстовете от този период една от 

тематичните линии е противопоставянето на свое (чешко, 

славянско) срещу чуждо (немско, латинско). Въпреки това в 

творбите и на Ян Блахослав, и на Ян Амос Коменски, и на 

лексикографите Даниел Адам от Велеславин, Ян Воднянски, 

Томаш Решел и др. се прокарва едно разумно и умерено 

отношение към чуждата лексика – немска, латинска, романска и 

др. За връх в хуманистичния период от историята на чешкия 

книжовен език се посочва осъвременяването на библейския език, 

осъществено от протестантската общност Чешки братя, 

продължители на хуситските идеи. Епохалното им дело, преводът 

на т.нар. Кралицка библия (1579-1596) е векове по-късно образец 

за хуманистичен чешки език, опора в чешката културно-езикова 

съпротива срещу германизацията.  

Междувременно през 1526 г. на власт идват католиците 

Хабсбурги с идеята за абсолютизирана монархия. Златното време 

на чешките език и литература окончателно залязва след 

трагичното военно поражение при Била хора през 1620 г., когато 

Чехия официално влиза в рамките на Хабсбургската империя, под 

чието политическо господство се намират и унгарците, 

словаците, както и много поляци, украинци, хървати, словенци и 

сърби. Този период, по-точно докъм края на ХVІІІ в., когато 

започва Чешкото възраждане, в чешката история се нарича doba 

temná
32

 – и не случайно. Структурата на чешкото общество силно 

се нарушава. Чешките земи се обезлюдяват вследствие на войни, 

емиграция, епидемии, глад, разбойничество. Хабсбургите 

подкрепят официално немската имиграция, което води до 

засилена германизация във всички обществени сфери. Чешката 

литература е подложена на целенасочено физическо 

унищожение, силно се ограничава кръгът на интелигенцията и 

съзнателните носители на чешкия език, традицията изтънява до 

скъсване, грижите за езика отслабват. Голяма част от чешката 

шляхта колаборира и се подлага на рекатолизация. Отново 

                                                 
32

 Тъмни времена, мракобесие. 
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езиците на образованието и богослужението са латински и 

немски. Особено силно е влиянието на немския език през ХVІІІ в. 

– времето на хабсбургския абсолютизъм, когато немският 

измества латинския език и става единствен държавен език в 

монархията. Смята се, че това е времето на апогей във 

внедряването на езика и особено на немската лексика в чешкия 

език и въобще в славянските езици в Империята [Гугушева 1997: 

120]. Така напр., запитан защо проповедта му е на немски, един 

свещеник обяснява, че така чехите я разбират по-добре [Цуржин 

1985: 54]. Активният билингвизъм отваря вратата за безбройни 

латинизми и германизми от разговорната реч, от езика на 

църквата и администрацията [Трост 1963: 29]. В резултат на това 

десетилетия наред в чешката книжовноезикова история се говори 

за период на книжовноезиков дисконтинуитет, нещо повече – за 

време, в което чешкият език е бил в опасност. Този период, 

включващ времето докъм края на третата четвърт от ХVІІІ в., 

когато започва Чешкото възраждане [Хавранек 1936: 79], се 

нарича в чешката филологическа наука барок – термин, поел в 

семантиката си за поколения наред оценката за бедственото 

състояние на чешкия книжовен език, за упадък и прекъсване на 

традицията. В културната и най-вече езиковата история на чехите 

от Възраждането насам, дори до 90-те г. на ХХ в., се формира 

т.нар. синдром на народната съдба [Мацура 1983: 15; Стари 1995: 

56]. Той обхваща визията за историческа катастрофа, за епоха на 

насилие, на крайно потисничество и тотална заплаха за народната 

екзистенция. На практика това означава, че в чешката литература 

от Възраждането до 90-те г. на ХХ в. културната оценка за 

развитието на Чехия през барока, т.е. през ХVІІ и първите две 

третини на ХVІІІ в., е негативна [вж. напр. Халер 1937: 14].  

Силно агресивният характер на асимилаторската езикова 

политика принуждава чехите да реагират също толкова 

агресивно. Имайки огледален характер [Мацура 1983: 41], в 

усилията си за еманципация през Възраждането чешката култура 

е принудена да отдели на фактора време специално място, като 

реализира един ускорено-сгъстен модел на книжовноезиково 

формиране, което се характеризира и поради слабата 

динамичност в самата граматична система с концентриране върху 
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силно изразения отпор срещу чуждия (главно) лексикален 

елемент. Изгонването на чуждото и утвърждаването на своето в 

езика става израз на компенсаторната реакция на чешкото 

филологическо общество срещу продължителното 

възпрепятстване на книжовноезиковото развитие. Режимът на 

чуждоезикова интервенция, диктуван от т.нар. център, който 

дирижира езиковата политика, активизира една позиция, 

кодифицирана в чешката граматична мисъл далеч преди загубата 

на повечето функции на книжовния език. Още Ян Хус твърдо 

отстоява чистотата на чешкия език във „Výklad desatera” и 

укорява онези, които говорят “наполовина чешки, наполовина 

немски” [Славянски езици 1994: 232]. Практически чешкият 

пуризъм е най-старият сред славянските езици и навярно един от 

най-ранните в европейските. Дори в периода на най-голяма 

стабилност – ХVІ в., отпорът срещу чуждия немски елемент е 

неотменим белег у чешките кодификатори. Напр. в „Gramatika 

česká” от Оптат, Гизел и Филоматес (1533) се казва, че “чуждите 

думи развалят езика” [Цуржин 1985: 42]. Върху подобни 

филологически формулировки се изгражда по-късно през 

Възраждането засилващият се патриотизъм в чешкото общество, 

израз на назряващото национално самосъзнание. Съпротивата 

срещу чуждите думи, която започва през втората четвърт на ХVІІ 

в., прераства в пуризъм, който се съпровожда от усилието да се 

обогати езикът така, че да може с него да се изрази всичко [Пак 

там: 60]. Затова именно и цялото внимание е насочено към 

лексиката. 

Бремето на синдрома за народната съдба се пренася върху 

всеобщото мнение на чешкото възрожденско общество за 

езиковото развитие и формира т.нар. лингвоцентризъм [Мацура 

1983: 47; Стари 1995: 69]. Израженията на лингвоцентризма са 

няколко, но най-характерният е, че езиковият въпрос се 

отъждествява с екзистенциалния. Цялата чешка култура още от 

края на ХVІІІ в. е изграждана като филологическа, езикът се 

превръща в идеологичен въпрос. За първото поколение 

възрожденци – юнгмановото, е специфично, че в изказванията им 

езикът се третира като репрезентант преди всичко на известни 

стойности, а не като лингвистичен факт. Изграждайки опозицията 
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чешки език ~ немски език, Юнгман и юнгмановата генерация, 

заемащи откровени пуристични позиции, искат да се “počešti” 

цялата литература и преди всичко научната терминология. Макар 

че между източниците за изграждането й и Юнгман, и Фр. 

Палацки посочват стария чешки език, диалектите, славянските 

заемки (най-вече от полски и руски), калкирането и създаването 

на нови думи, най-много са сътворените домашни неологизми, 

чието неконтролируемо нарастване се ограничава след 30-те г. на 

ХХ в. [Цуржин 1985: 80-89]. За възрожденското общество става 

отличителна обърнатата наопаки логика – развоят на науката е 

преди всичко средство за развитие на очистения от немска 

лексика чешки език. Европейските езици се квалифицират като 

положителни и отрицателни и в тази ценностна скала немският, а 

и повечето неславянски езици и най-вече унгарският се определят 

като отрицателни, некачествени, а чешкият редом с античните, 

санскрита и италианския като положителен. За положителни 

качества на езика се приемат неговата “славянскост” и чистота. 

Славянските езици и в частност чешкият се глорифицират. 

В историческото развитие на граматичната система на 

чешкия език промените са слаби в сравнение с промените в 

българския език. Ето защо образците се търсят в класическия 

хуманистичен чешки език от велеславинския период, достигнал 

върховете си през ХVІ в. Това формира едно крайно пиететно 

отношение към този език, достигащо до сакрализацията му. С 

тази сакрализация има връзка особената функция на 

номинативния акт – функцията на демиургичния метод [Мацура 

1983: 60], чрез който действителността не е била само назовавана, 

но и директно създавана. Светът в чешката възрожденска култура 

не е просто означаван, той е продуциран от езиковите средства; 

самото използване на езика е всъщност културотворен акт. 

Основните понятия на възрожденската идеология и преди всичко 

понятията народ и родина се извеждат от езика. Това е причината 

да се цени особено високо етимологията и да й бъдат вменени 

утилитарни задачи – тя става обичайното средство за славянското 

овладяване на света, за подчиняването на топосите в 

историческото й пространство. Славянството и творческата му 

роля се търси и открива навсякъде в Европа – в гръцкия, 
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келтския, немския и дори английския народ. Стремежът за 

присвояване на чуждите културни ценности, разбиран  като израз 

на желанието за еманципация, е опит за универсална 

панславянизация на европейските народи. Етимологичната 

агресивност в лицето на Винаржицки, Колар
33
, Шафарик води до 

една изкуствено създадена езикова действителност, извикваща 

образа на затворения и самозадоволяващ се, но свободен чешки 

свят. “Čo vám (nemcom) volno bylo činiti, nam bud´ aspoň volno 

mluviti”
34

 емоционално се обръща към немците Ян Колар в „Slavy 

dcera”
35

 (1832) [по Мацура 1983: 63]. 

От гледна точка на комуникативните функции на 

книжовноезиковата формация обаче говоримият чешки не може 

вече да задоволи нарасналите нужди. Така, утвърждавайки го 

като инструмент на културното общуване, възрожденските 

книжовници и кодификатори го превръщат в област на свободно 

творчество, давайки простор на словообразувателните 

неологизми, тъй като, от една страна, поради немскоезичното си 

образование не са разбирали народния език, а от друга – защото 

старият чешки, който добре са познавали от паметниците, не им е 

предлагал изразни средства с адекватни комуникативни качества. 

Разбира се, против безогледното образуване на неологизми се 

противопоставят Й. Добровски и неговите привърженици. Самата 

чешка езикова система, синтетична по своя характер, обаче има 

доста по-богат в срв. с българския език словообразователен 

потенциал [Иванчев 1988: 76-81] и това води до 

безпрепятственото им образуване и лесното им възприемане от 

носителите на езика. 

През 80-те г. на ХІХ в. призракът на германизма витае в 

още по-висока степен в сравнение с предходните години. В името 

на борбата срещу него излиза различна справочна литература, 

                                                 
33

 Ян Колар е словашки поет и филолог, но доколкото дейността му е 

неотменно свързана с Чешкото възраждане, с панславизма и 

чехословашкото единство, се сочи за деец и на чешката, и на 

словашката книжовноезикова история.  
34

 „Това, което вие (немци) сте можели свободно да правите, ние ще 

можем поне свободно да казваме”. 
35

 „Дъщерята на Славия”. 
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чийто пуристичен дух води до смущения в езиковата практика 

докъм 30-те г. на ХХ в. Твърдите пуристи от този период имат 

противоречиви, нестройни критерии, проявяват краен 

субективизъм. Негови представители са Йозеф Явурек и Винсенс 

Праска (70-те г.), чийто език не е ничий друг освен техен 

собствен, индивидуален и който Витеслав Халек в свой фейлетон 

от 1874 г. осмива порядъчно [Халер 1937: 33]. 

През 1877 г. излиза колективният труд „Matičný Brus” на 

Ян Гебауер, Йедличка, Хатала, Тиефтрунк, Зикмунд, Кот, 

Паточка, Били и др., претърпял поради голям интерес още три 

издания. В него се дава възможност на средния, т.нар. златен път 

в пуристичната доктрина, подхванат още от Юнгман и Палацки, с 

който си сверяват часовниците по-късни пуристи. Върху тоя труд 

по-късно се основават и правилата на чешкия правопис. Духът, от 

който е бил проникнат, владее чешките стремежи и усилия за 

езикова култура докъм 30-те г. на ХХ в.: в него се признават 

естествените езикови промени, като в книжовния език се 

въвеждат народни езикови средства, въпреки че все още не може 

да се преодолее недоверието към тях; главното внимание е 

насочено против германизмите. 

Официалната чешка езикова теория (в края на ХІХ и нач. на 

ХХ в.) е под знака на проф. Ян Гебауер. Автор на граматики, 

един от основателите на официалния чешки правопис от 1902 г., 

проф. Ян Гебауер не е бил пурист в прекия смисъл на думата, но 

езиковата чистота – в традиционния смисъл – винаги е смятал за 

сериозна страна от книжовната си дейност. За крайния пуризъм 

говори с неприязън, но с гняв реагира и на германизмите в 

чешкия език. Заедно с Йозеф Зубати той полага основите на сп. 

„Naše řeč”, което заедно с основаното през 1932 г. сп. „Spisovná 

čeština a jazyková kultura” изиграва важна роля в чехословашката 

филологическа мисъл. Дълго време в чешкото (респ. 

чехословашкото) общество витае духът на строгата охрана върху 

книжовния език, който е израз на субективната или обективната 

оценка за нестабилност. Теорията за езиковата култура, 

формирана от протагонистите на Пражката лингвистична школа 

по-късно, идва като отрицание на пуристичната доктрина в 

чешкото езикознание. С отстояние от около половин век по-късно 
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обаче анализът на теорията за езиковата култура я оценява в 

основните й постулати свързана с традиционните похвати на 

чешката езикова практика от Възраждането до наше време, т.е. с 

традициите на чешкия пуризъм – „далеч по-интимно и здраво, 

отколкото Пражката лингвистична школа и нейните наследници 

биха били в състояние да си признаят” [Стари 1995: 6].  

До втората половина на ХVІІІ в. книжовни езици на 

словаците са чешкият и латинският [Паулини 1966: 4]. 

Политиката на религиозни и народностни свободи, инспирирана 

от Мария Терезия и Йозеф ІІ, създава предпоставки за 

национална консолидация на словаците и осъзнаването на идеята 

за общ етничен книжовен език, която намира еманация в делото 

на Антонин Бернолак (1762-1813) и неговите сподвижници. Той 

създава модел на книжовен език върху западнословашка 

диалектна база и в стремежа си да се отдалечи и отграничи от 

чешкия език създава много неологизми. Езиковият му модел 

обаче не намира широк отзвук и към средата на ХІХ в. запада, 

като успоредно с това среднословашките земи се замогват 

икономически.  

Това води до повдигане авторитета на среднословашките 

диалекти, на чиято основа се създава по-късен модел за книжовен 

език от Людовит Щур (1815-1856), който през 1843 и 1844 г. го 

оглася публично в гр. Липтовски Микулаш. Щур оформя 

вижданията си
36

 за книжовния език в своята кодификация „Nauka 

reči slovenskej” (1846). Доводите му са имали романтичен 

характер: той е смятал словашкия език за най-древния и най-

запазения славянски език, а Средна Словакия – за люлка на 

славянството. През т.нар. щуровски период в историята на 

словашкия книжовен език (1844-1852) е налице стремеж към 

избягване на фонетичните бохемизми, но по отношение на 

лексиката са толерирани всички възможни източници: домашна 

                                                 
36

 Л. Щур добре е познавал трудовете на големите германски лингвисти 

А. Фр. Пот и Фр. Боп, теорията за функционалното езикознание на А. 

фон Хумболт, диалектиката на Г. Ф. Хегел, достиженията на Й. 

Добровски и В. Ханка. 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012 г.  

 

 45 

лексика, пословенчени
37

 чешки думи, вкл. чешки неологизми, 

заети чужди думи и словашки неологизми [Пак там: 111]. От 40-

те г. в словашкия език започват да проникват многобройни 

русизми, част от които се инфилтрират в словашки; заемането от 

руски обаче кулминира по-късно, в т.нар. матичен период, и се 

осъществява и на словообразователно равнище, като със 

суфиксите -stvo, -stvenný, -stvovat, -imý се образуват неологизми. 

В езиковата идеология на Щур и щуровци следователно пуризмът 

е бил изключително умерен и здравословен.  

Срещу кодификацията на Щур застават словашките 

книжовници Мартин Ходжа, Мартин Хатала и особено Ян Колар. 

Те смятали, че между Чехия, Моравия и Словакия е нужно 

единство чрез присъединяване към идеите на Й. Юнгман, Фр. 

Палацки, П. Й. Шафарик. Щуровци били упреквани, че 

откъсвайки словаците от Чехия, ги водят към национален упадък; 

че словашкият не е готов да бъде книжовен език. Щуровци 

полемизирали с Ян Колар общо взето успешно. Но след погрома 

на революцията през 1849 г. Ян Колар става професор по 

славянски старини (starožitnosti) във Виенския университет и 

благодарение на влиянието му във виенската администрация в 

словашките народни училища като официален език се въвежда 

чешкият. За словашкия език в този период решаващо значение 

има ролята на католиците, но най-известният филолог от този 

период е Мартин Хатала, който одобрява т.нар. оправен 

словашки език от М. Ходжа. Тази сложна езикова ситуация на 

паралелна употреба на различни варианти на словашки и чешки, 

на немски и унгарски език води до консенсуса на Щур, Хурбан, 

Ходжа, Паларик и Радлински, които се срещат в Братислава през 

1851 г. и се договарят да въведат единен словашки книжовен 

език: щуровата кодификация с поправките на Ходжа и 

обоснована от М. Хатала (в „Gramatica linguae slovenicae” от 1851 

и „Krátka mluvnica slovenská” от 1852). Ходжово-Хаталовата 

поправка е всъщност днешният словашки книжовен език.  

                                                 
37

 Съгласно самоназоваването си словаците наричат езика си словенски, 

а страната си Словенско; южните словенци в Словения са назовавани от 

тях пък словинци, а езикът им – словински. 
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През 1863 г. в гр. Мартин възниква културен център, който 

по решителен начин дава насока на словашкия книжовен узус. 

Това е т.нар. Матица словенска
38
, първообраз на Словашката 

академия на науките, репрезентатор и символ на словашкото 

национално движение, взело връх в лингвоцентричната доктрина. 

От младите представители на Матица словенска със солидна 

филологическа подготовка са Само Самбел (който живее в 

Будапеща), Ярослав Вълчек (в Прага) и Йозеф Шкултети (в 

Мартин). Акцентът в книжовната дейност на Матица словенска 

се поставя върху общонародната функция на книжовния език, 

който да отстрани диалектната раздробеност и да помогне за 

обединението на словашката нация. Негова задача става 

отстраняването както на нелепите неологизми, така и на чуждите 

думи. Пред словашките пуристи от този период задачата е твърде 

усложнена: от една страна, езикът им е наводнен с латинизми и 

германизми; от друга, унгарското езиково влияние, особено след 

еманципацията на унгарците в монархията, става все по-

агресивно; от трета – набира скорост чехословашката идея, която 

практически присъединява словашкия език към чешките 

диалекти. Трябва да се отчете и фактът, че и чешкият, и 

словашкият книжовен език са в преки контакти с езици (немски и 

унгарски) с изразени пуристични тенденции през целия ХІХ в., в 

които освен това неологизацията е нещо естествено [Кондрашов 

1974: 195].  

Словашкият пуризъм в тази нелека езикова ситуация има 

различни ипостаси. Интересно е отношението към чешкия език. В 

културно и езиково отношение за словаците Чехия е „големият 

брат”. Чешкото културно възраждане, което само по себе си има 

огледален на немската и австрийската култура характер, е от своя 

страна, огледало за културно-езиковите стремежи на словаците. 

Затова и основен източник на заемане, особено по отношение на 

терминологията и абстрактната лексика, е чешкият език, макар че 

                                                 
38

 Този официален орган, израз на национална консолидация под 

формата на културна дейност, за първи път възниква у сърбите (Матица 

сръбска, 1826), след това у чехите (Матица чешка, 1831) и след това у 

словаците. 
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е трудно да се каже кое е заето от чешки или създадено по чешки 

образец. На второ място по многобройност на чуждата лексика е 

немският език. През 60-те г. започва борба срещу неподходящите 

германизми и бохемизми. Напр. П. Добшински в „Pešťbudínske 

vedomosti” (1865) подчертава изискването словашкият език да се 

дегерманизира, като се придържа към здравия източник на 

народната реч и при заемането от чешки. Т.напр. не се 

препоръчва създаването на неологизми композита, тъй като в тях 

се вижда немският словообразователен образец [Бланар, Йона, 

Ружичка 1974: 57]. Освен създаването на словашки неологизми, 

особено много се калкират чешки, немски и унгарски лексикални 

единици. Неприязненото отношение към унгарците и езика им 

обаче се отразява и на пуристичната доктрина, като в Матица 

словенска са против калкирането от унгарски.  

Пуризмът от 60-те г. на ХІХ в. става другото име на 

борбата за национално обединение, която тясно обвързва 

словашката национална доктрина с пуризма и естествено – с 

лингвоцентризма. През 1863 г. редакцията на сп. „Sokol” 

коментира синтаксиса на авторите на статии и дописки, пишейки, 

че е време „нашата реч да се очисти от германизми”, като 

рекламира народната реч във фолклора [Бланар, Йона, Ружичка 

1974: 58]. Редуцира се обособената употреба на миналото 

деятелно причастие, сказуемното определение рядко е в края на 

изречението и т.нар. рамкова конструкция, характерна за по-

старата генерация книжовници, отстъпва; синтактични периоди 

почти не се срещат, адмирират се простите изречения, а 

латинско-немските думи и граматически средства се използват 

като художествени средства на сатирата. 

В Чехия и Морава следващите две десетилетия (1870-1890) 

са период на т.нар. езиков brus
39
, дирижиран от Матица чешка. 

Много положения на чешките пуристи идват в мартинския узус, а 

                                                 
39

 Думата brus има основно значение ’шлифовка, усъвършенстване’. В 

този период тя започва да се употребява и със значение ’езиково 

чистачество, пуризъм’, което е показателно за представата на чешките и 

словашките лингвисти за усъвършенстването на езика. С нейна 

производна – brusičstvo – се създава и домашен термин за значението 

’пуризъм’. 
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после в Самбловия труд „Rukovät” и най-вече в поправеното от 

Й. Шкултети издание. Мартинската пуристична доктрина 

лансира намесата в текстовете на авторите на статии и дописки 

[Станислав 1937: 61], което е израз на авторитарна интервенция в 

езика им. 

Възникването на чехословашката държава (1918-1992) се 

оценява от някои словашки учени като спасение от унгарска 

асимилация [Бланар, Йона, Ружичка 1974: 201]. Най-важни се 

оказват 30-те – 40-те г., когато словашкият пуризъм придобива 

ярък политически характер [Лифанов 2005: 25]. След 

публикуването на „Pravidla slovenkého pravopisu s abecedným 

pravopisným slovníkom”
40

 (1931), над които цяло десетилетие 

работи комисия, оглавена от чеха проф. В. Важни, словашкото 

общество реагира твърде негативно. Матица словенска ги 

отхвърля и назначава своя комисия през 1932 г. Същата година в 

гр. Кошице Х. Бартек и А. Придавка основават месечника 

“Slovenska reč”
41

 със силно изразен пуристичен характер, свързан 

с т.нар. централистични (чехословашки) и автономистични 

(чисто словашки) тенденции. От следващата година списанието 

става официален орган на Матица словенска, с което словашкият 

пуризъм се оформя организационно [Станислав 1937: 87]
42

.  

От този момент нататък тежестта на борбата срещу 

чуждите езикови средства пада върху бохемизмите. Новите 

правописни правила са представени през март 1939 г. на 

министъра на образованието в новообразувалата се Словашка 

република
43
. Министърът обаче не ги одобрява, смятайки някои 

от предложенията за „крайно пуристични” [Лифанов 2005: 26], и 

те е трябвало да се преработят. Веднага след 1945 г. правилата са 

отменени. Свикана е нова комисия, а през 1950 г. пуризмът на 

словаците е официално осъден [Бланар 1954: 193-194]. 

                                                 
40

 „Правила на словашкия правопис с азбучен правописен речник”. 
41

 Лингвистичното списание съществува и днес. 
42

 Цитираният източник е нарочен, тъй като оценката е дадена пет 

години след основаване на списанието. Авторът настоява за повече 

космополитизъм при формирането на словашкия книжовен език. 
43

 От 1939 до 1945 съществува самостоятелна Словашка република, 

която е в съюз с хитлеристка Германия. 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012 г.  

 

 49 

Показателно за словашкия пуризъм е това, че същата комисия, 

която осъжда пуризма, приема през 1954 г. „нови” правила – 

същите от 1939 г., които са били отклонени като пуристични. 

Причините за дълго продължилия словашки пуризъм се коренят в 

главните тенденции в развитието на словашкия книжовен език от 

ХХ в. В основните лингвистични доклади след Първата, особено 

след Втората световна война и през 60-те г. се изтъква 

сближението между словашкия и чешкия книжовен език. 

Обективният анализ на езиковия материал обаче показва 

съвършено друго – „ярко изразена тенденция към дивергенция, 

при която активна роля… играе словашкият книжовен език… Й. 

Ружичка констатира, че само 10% от предложенията на пуристите 

в словашкия книжовен език не се реализират” [Лифанов 2005: 

27].  

* * * 

Обзорът на тези езикови ситуации от пуристичен ракурс 

добре илюстрира формите, под които се проявява пуризмът.  

1. Обикновено се започва с прослава на родния език, 

патриотично отношение към него и негативна оценка на чуждия 

език (и етнос). 

2. Следващият момент е на стремеж към отхвърляне на 

чуждия език и на утвърждаване на родния чрез доказване на 

качествата му: че може да изпълнява ролята на книжовен език, да 

бъде пълноценно средство за комуникация във всички сфери на 

народния живот. Това е етап със силна креативна насоченост – 

появяват се много произведения, които въплъщават имплицитно 

или експлицитно съзнанието за книжовноезикова пълноценност. 

3. За форма на пуризъм се оценява ситуацията, в която 

езиковата общност, разполагаща с неактуална, но престижна 

домашна книжовна формация, търси връщане към класиката чрез 

архаични форми или утвърждаването й като книжовен език (напр. 

Гърция, Чехия). Обратното – ако езиковата общност разполага с 

архаична формация, която обаче се оценява като чужда или 

ретроградна, то тя се отхвърля като неприсъща и „ненародна”. 

Тук може да се наблюдава гравитиране към говорими формации 

от аристократичен тип (напр. Франция, Италия, Русия) или 

егалитарен тип (напр. Сърбия, Словакия, Турция). В някои 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 50 

случаи езиковите иновации, срещащи се в говоримия език, се 

отхвърлят като резултат от чуждоезиково влияние, независимо 

дали наистина са такива (Словения). 

4. Най-забележими и коментирани, тъй като са на 

повърхността, са конкретните прояви на чистачество на 

лексикално и граматично равнище. Отхвърлят се отделни думи, 

форми и конструкции като продукт на чуждо влияние. На тяхно 

място се предлагат неологизми, калкиране, заемане от сродни 

„приемливи” езици, оценени с положителен знак.  

Всички тези форми на проява на пуризма не са 

алтернативни, а често се комбинират. 
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Относно изреченията със съюзна връзка  
в текст от периода на староанадолския турски език 

 
Мийрям Салим 

 
On the complex sentences joined by conjunctions  

from the period of the Old Anatolian Turkish  
 

Meryem Salim 
 

Abstract: Initially, in the syntax of the Old Turkish as well as in 
any of the other Turkic languages from the period, there were only 
simple sentences lined one after another in a string, without any 
conjunction. This article considers the use of subordinating conjunctions 
in the Old Anatolian Turkish as a result of the influence of some foreign 
languages with respect to general syntactic features of the Turkic 
languages The most prominent example for such use are the complex 
sentences with subordinating conjunctions.  

 
Keywords: Old Anatolian Turkish, complex sentences, 

subordinating conjunctions.  
 

За структурата на историческия синтаксис на турския език 

е характерна една особеност на синтактичните връзки между 

изреченията – безсъюзно свързване на изреченията. Както в 

турския, така и в синтаксиса на останалите тюркски езици 

първоначално съществуват само прости изречения, нанизани 

едно до друго, без да се употребява съюз. Най-ранният етап от 

историческото развитие на сложните изречения се характеризира 

с преобладаващи прости изречения. За това свидетелстват 

паметници на отделните езици, съхраняващи в структурата си 

прости изречения, в рамките на които се предават не само 

съчинителни, но и подчинителни отношения. Древнотюркските 

паметници съдържат множество примери на безсъюзна връзка 

между две зависими изречения [Гаджиева, Серебренников 1986: 

22, 99, 100].  
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С граматическия термин съюз (свързване, обединяване) в 

лингвистиката традиционно се означават служебни думи, които 

оформят композиционно-синтактичната връзка в изграденото 

смислово отношение в рамките на словосъчетанието и 

изречението, като свързват еднородните части в простото 

изречение и простите изречения в структурата на сложното. По 

отношение на синтактичния строй и употребата на съюзите в 

турския език може да се отбележи, че като цяло те са слабо 

развити в тюркските езици поради наличието в тях на други 

собствено езикови средства за предаване на подчинителни 

конструкции в състава на изреченията, а именно широко 

развитата причастна и деепричастна система, служеща за 

синтактичен еквивалент на подчинените изречения [Баскаков 

1969: 118]. 

В изследване на руските тюрколози Н.З.Гаджиева и 

Б.А.Серебренников се отбелязва, че в строежа на тюркските 

езици са били заложени условия за развитие на съюзни изречения 

(изречения със съюзни връзки), но вместо това съюзният начин 

на подчинение не се е оказал водещ във всички езици от това 

семейство. Причините за това преди всичко се крият във факта, 

че безсъюзният начин на подчинение в изреченията, в който 

значителна роля играят структурните признаци на тези езици 

(лексическата обусловеност между отделните части, 

морфологическия облик на сказуемото и др.) е бил силно 

конкурентен на съюзните изречения [Гаджиева, Серебренников 

1986: 162]. 

Г. Гълъбов в своята “Турска граматика” също пояснява, че 

в турския език съюзите не се употребяват тъй често, както 

например в българския, руския или френския език, защото в 

турския език има много други начини за свързване на думите или 

частите на изречението. В това отношение важна роля играят 

някои деепричастия. Много съюзи са образувани от други части 

на речта, а други са заети от арабския и персийския език [Гълъбов 

1949: 315]. Аналогично е и становището на известния турски 

езиковед М. Ергин, според който турският език по своята 

същност не е от езиците с много съюзи. Съюзите са заимствани 
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отпосле, по-късно след началото на развитието на езика под 

влияние на чуждите езици [Ергин 1992: 352].   

По отношение на използването на съюзи в синтаксиса на 

турския език (и тюркските езици като цяло) сред тюрколозите 

преобладава мнение, че употребата е следствие от влиянието на 

други езици – предимно арабски и персийски [Кононов 1955: 

544].  В качеството на собствено тюркски съюзи, такива, които са 

се развили на тюркска почва под чуждоезиково влияние, може да 

се определят съюзите kim, kaçan [Гузев 1979: 74-75]. 

Според Гаджиева и Серебренников най-ранният етап от 

историческото развитие на сложните изречения в тюркските 

езици се характеризира с наличие на прости изречения, което се 

определя и като най-древният начин за изразяване на съждение в 

синтактично отношение. За това свидетелстват както 

общотюрските писмени паметници, така и паметниците на 

отделните тюркски езици, които съхраняват в синтактичната си 

структура нанизването на прости изречения [Гаджиева, 

Серебренников 1986: 162]. Също така изследователите 

отбелязват, че в процеса на развитието на тези езици средствата 

за логически паратаксис и хипотаксис се оказват недостатъчни и 

в синтактичната им структурата се набелязва развитие в две 

направления: 1. Съединяване на две самостоятелни изречения в 

едно чрез изразяване на сказуемото на едното изречение с 

неспрегаеми глаголни форми, като този процес се поддържа и от 

аглутинативната структура на тюрските езици; 2. Съединяване на 

простите изречения в сложни с помощта на съюзи и съюзни 

думи, което е по влияние на чужди езици и наподобява на 

съчинението и подчинението в индоевропейските езици [Пак там: 

162]. 

Етапът на староанадолския турски език
44

 е свързан с 

периода на формирането на турската държавност и зараждането 

                                                 
44

 Турският литературен писмен език минава през различни етапи на 

развитие, които носят свои специфични белези. Най-ранният от тях, 

староосманският етап, до известна степен отразява състоянието на 

староанадолския език, поради което турските езиковеди го наричат 

стар анадолски турски и го ограничават в периода ХІІІ – ХV век 

[Тимурташ 1964: 1, 319]. 
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на турския език от езиците на огузко-селджушките племена. Този 

период се характеризира с все още силно влияние на говоримия 

език и в създадените на староанадолски турски език поетически и 

прозаически съчинения прозира самобитна тюркска традиция. 

Според Гузев най-ранните паметници на този език дори са 

създадени преди възникването на Османската държава (1299 г.) 

[Гузев 1979: 13]. Наред със собствено тюркските явления в езика 

периодът на староанадолския турски език се характеризира и 

наличие на чуждоезикови елементи. На периода на 

староанадолския (староосмански) език се опира обоснованото 

предположение на  изследователя Ю. Немет, според което 

арабско-персийските елементи в османския език образуват рязко 

обособен слой, функциониращ на всички равнища на езика по 

особени правила, не така, както тюркските думи и използването 

им от страна на носителите има общи черти с използването на 

чужд език. Това позволява да се говори за наличието на “двойна 

езикова система” в османския език [цит. по Гузев 1979: 14]. 

В настоящата разработка, като се имат предвид собствено 

тюркските особености на синтаксиса, ще се акцентира върху 

характерното за периода на староанадолския турски език съюзно 

подчинение като продукт на чуждоезиково влияние. Най-ярък 

пример за такива явления се смятат сложните изречения със 

съюзни връзки. Статията предлага опит да се представят и 

анализират функциите на съюзите като свързващи елементи в 

синтаксиса на турския език с на оглед историческото му 

развитие. В разработката наред със синтактичните 

закономерности при функционирането ще се обърне внимание и 

на семантичните особености на съюзите. Анализът е насочен не 

към пълно описание на съюзите, засвидетелствани в избрания 

писмен паметник, а към характеризиране на онези, чиято 

употреба им е с най-висока фреквентност. 

Избраният от нас текст за анализ представлява един от 

ранните образци на османската историографска литература – 

анонимното съчинение „Газават-и Султан Мурад бин Мехеммед 

Хан” (Писание за верските битки на султан Мурад, син на 

Мехмед хан), посветено на Златишката и Варненската битки 

(1443 – 1444 г.), съставено от съвременник на описваните събития 
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, т.е. около средата на ХV в. [Калицин 1992: 6]. За база на нашия 

анализ използваме факсимилето на оригинала, публикувано от Х. 

Иналджък и М. Огуз [Иналджък 1978]. Съдържанието му е 

задълбочено и компетентно коментирано. За краткост при 

споменаването на извора ще се използва названието 

Газаватнаме. 

Както е известно, в османски език няма пунктуация, поради 

което обособяването на изреченията в текста е твърде условно и 

до голяма степен зависи от субективни критерии. Ето защо, преди 

да пристъпим към конкретния анализ, следва да направим 

уговорката, че за разграничителен елемент между отделните 

изречения сме приели крайните лични глаголни форми.  

  
Her birisi bir söz söyledi. Amma 

Şahzade emr eyledi. (39 a)
45

 

Всеки си каза думата, а принцът 

заповяда. 
 

Тези две изречения, които макар и обособени от крайни 

глаголни форми, не са напълно самостоятелни. Второто 

изречение се свързва с предходното чрез подчинителния съюз 

amma – но, обаче, а пък, ала. Последният се използва от автора 

много често, както в началото на прости изречения, така и при 

осъществяване на връзка между сложни изречения: 
 

Amma anlar dahi bu düşmanın 

kallaşlığın ve hilekarlığın 

bilmezler. (22 a) 

Но те пък не познават хитрините и 

коварството на този враг. 

... Amma bu haber Edrene’ye geldi 

(35 a) 

Вестта за това стигна до Едирне. 

Amma bu düşman ağır düşmandır. 

(46 a) 

Ала този враг е тежък враг. 

Hacı İsa’yı bulub Padişah 

divanına hazır getürdiler. Amma 

bir kolu yaralı olmağla kolu 

boynuna asılmış idi.(13а) 

Намериха Хаджъ Иса и го доведоха 

пред съвета на Падишаха, но понеже 

едната му ръка беше ранена, тя 

стоеше закачена на рамото му. 

Ben bu kadar söyleyi gördüm, 

benim sözlerime kulak asmadunız 

Толкова много говорих, не дадохте 

ухо на думите ми, ала все пак ще 

                                                 
45

 Цифрата и малката буква показват номера на листа и страницата на 

ръкописа. 
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amma benüm sözüme henüz 

gelseniz gerekdir. (18а) 

трябва да се съгласите с мен. 

Kıralım, ben size evvel de dedim 

idi amma siz bana uymadınız ... 

(37а) 

Кралю, аз още от по-рано ви казвах 

но вие не се съгласихте с мен ...  

 

Чрез съюза amma разказвачът осъществява непрекъснат 

преход от действие на действие, от събитие на събитие при 

предаване на хронологичната последователност на историческото 

писание. 

 Понякога съюзът amma е заменен с арабския си синоним 

lakin: 
 

Padişah-ı alem penah hazretleri 

bunların söyledüği sözlerden 

hazzetmedi. Lakin Turahan eski iş 

görmiş adamlar olmağın mukayyed 

olmadılar. (13а) 

Негово величество падишахът –

закрилник на света не остана 

доволен от думите му, ала Турхан не 

беше отбелязан измежду хората, 

вършили старите работи. 

Amma bir kilisa bulamadılar. 

Lakin Siyavuş Paşa camiini bulub, 

işte bu evvelde kilisa imiş deyüb ... 

(15б) 

Потърсиха църква, ала не можаха да 

намерят ни една. Но като откриха 

джамията Сиявуш, си рекоха “Ето, 

това по-рано е била църква”. 
 

Срещат се и случаи на връзка посредством персийския 

подчинителен съюз zira  “понеже, тъй като”: 
 

Zira anın oğlu bir hacı kişidir, 

altunı çokdur. (7б) 

Щом е тъй, то значи трябва да 

успеете да хванете жив Турхана. Пък 

и баща му е хаджия, та златото му е 

множко. 

Zira şimdi kış günüdür, bu illerin 

kışı katı yaramaz olur. (10а) 

Защото сега е зима, а зимата по тези 

места е люта. 

Zira biz Edrene’de bir kimesneyi 

alıkomadık. (11а) 

Защото никого не оставихме в 

Едирне. 

Zira dinsiz safi demir içinde idi. 

(19 a) 

... защото безверникът бе целият в 

желязо. 

 

В характерна още за старотурския език функция на 

свързващ синтактичен елемент се употребява и наречието imdi 

“според това, добре ще е..., значи...”: 
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İmdi heman şimden sonra bizim 

çaremiz budur ki ... (19 б) 

Значи, оттук нататък изходът ни е 

този … 

İmdi canım, sen dersin ki, bu kefere 

tayifesi bozulmamıştır. (24 б) 

 

Значи, душко, ти каза, че тази 

невернишка тълпа не е била 

разбита. 

İmdi kullarım çünki doğmaktan 

kalmadık, elbette ölmekten dahi 

kalmazız. (51 б) 

Сега, мои роби, щом сме се родили, 

не ще избегнем и смъртта. 

 
 

Както се вижда от примера, imdi осъществява причинно-

следствена връзка, която в текста понякога се подсилва от 

персийското прилагателно hoş, употребено в смисъл на “затова, и 

без това, добре”: 
 

Hoş imdi hatırınuz içün 

Padişahım’a analım deyüb ... (29 

a) 

Добре тогава, за ваш хатър ще 

споделя с Падишаха ... 

Hoş imdi bizim Türkle halimiz niye 

müncer olursa bugün olur. (53 б) 

Затова, каквото ще става между нас 

и турците, днес ще става. 
 

Турският синтаксис се влияе от персийските конструкции и 

словоред на изреченията. В структурата на сложните съставни 

изречения местата на главното и подчинените изречения са 

разместени. Примери за това може да се посочат и от изследвания 

писмен паметник. Засвидетелствана е употребата на сложни 

съставни изречения с наличието на т.нар. препозитивни съюзи 

(çün, çünki, çünkim, çü, kaçan, kaçan ki, madem ki...), повечето от 

които също са заимствани от персийския език и заемайки място в 

началото на изречението, въвеждат подчинени изречения, като 

изразяват обстоятелствата, при които се извършва глаголното 

действие – време, причина, начин и др.: 
 

Çün İstanbul kafirleri bu hali 

görüb ...(6 б) 

Когато истанбулските неверници 

видяха това положение ... 

Çünki Turahan çerisin alub gitti, 

ol gece küffar-ı hakisarı 

casuslayub gözden geçirdi. (7 б) 

След като Турхан се беше вдигнал с 

войската и беше заминал, още 

същата нощ се бе заел да следи 

жалките неверници. 

Çünki siz çak buralara uzandınız, Щом като се довлякохте чак дотук, 
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artık siz gerisini unudun. (17 б) 

 

вече забравете пътя за връщане. 

Çünkim sabah oldu, küffar yine 

yürüyüb ve canib-i erbaadan 

merdibanlar dayayub tırmandılar. 

(48 а) 

Щом съмна, те отново тръгнаха, 

опряха стълбите от четири страни и 

се заизкачваха. 

Çu sensin kuluna yardım kılıcı. 

(57б)  

Защото те за раба са спасителната 

сабя. 

Кaçan kim tahta çıkasın, kulağın 

bende olsun. (34 б) 

След като седнеш на трона, мене 

слушай. 

Kaçan kim sabah oldu, Koç 

Hüseyin-oğlu haber aldı... (35 б) 

Щом съмна, Коч Хюсеин научи, че... 

 
 

Както се вижда в тези примери, препозитивните съюзи çün, 

çünki, çünkim, kaçan kim със значение на “когато, щом като, след 

като” поясняват действието, изразено чрез сказуемото в главното 

изречение откъм време. Още в уйгурския период, през VІІІ в., под 

влияние на езиците на иранските племена тюркските лексеми 

kaçan, kanyu, kim, ne придобиват нови значения и по модела на 

изреченията на тези чужди езици започват да функционират като 

свързващи изреченията съюзи. По такъв начин едно главно 

съждение започва да се пояснява от друго или други изречения, 

при което се образува едно по-сложно синтактично цяло [по 

Токатлъ 2005: 133-134]. 

В турски език има много други начини за свързване на 

изреченията, без да има нужда от употреба на споменатите 

съюзи, които в съвременния език вече не са продуктивни. Важна 

роля в това отношение играят някои причастия и деепричастия. 

Така например значенията, които изразяват препозитивните 

съюзи, в турския език биха могли да бъдат предадени с 

причастни и деепричасти форми със същото значение (напр. -

ınca, -dığında). За по-ясна илюстрация на казаното ще 

преобразуваме следното изречение с препозитивен съюз в 

изречения от ръкописа с деепричастието на -ınca: 
 

Çünki Şahzade ve sayir beğler bu 

haberi aldılar, cümle ferahnak 

olub, ölüsü dirildi ve dirisi yedi 

başlı ecder oldu. (44б) 

Şahzade ve sayir beğler bu haberi 

alınca, cümle ferahnak olub, ölüsü 

dirildi ve dirisi yedi başlı ecder oldu. 
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 Когато принцът и другите бейове 

получиха тази вест, така се 

зарадваха, че мъртвият се съживи, а 

живият се превърна в седмоглав 

змей. 
 

В тази връзка е важно да се отбележи, че в ръкописа 

понякога авторът използва и двата модела на изразяване на време 

и въвеждане на подчинително изречение – чрез деепричастна 

форма и чрез препозитивния съюз çünki: 
 

Ahşam olunca, çünki ahşam erişdi, 

bunlar bir sahrada konub tehir 

eylediler. (16а) 

Когато се свечери и се спусна 

нощта, те спряха на лагер в едно 

поле. 
 

Изследователите на историята на турския синтаксис 

определят тези свързващи елементи като cümle başı edatları, 

cümle başı bağlaçları, препозитивни съюзи, чиято основна роля в 

рамките на сложно съставното изречение е да въвеждат 

подчинено изречение, като поясняват сказуемото на главното 

изречение откъм време, причина и др. [Гузев 1979: 72, Ергин 

1992: 354, Коркмаз 2003: 54]. Според Ергин, cümle başı edatları 

(препозитивни следлози) се намират винаги в началото на 

изречението, свързват изреченията по значение, като някои 

осъществяват връзка със следващото, а други с предходното 

изречение [Ергин 1992: 354-355]. Е. А. Грунина в своята 

“Историческая грамматика турецкого языка (Морфология)” в 

раздела “Съюзи” също обръща внимание на изреченията, 

съставени с kaçan, çü, çünki, çünkim, ol vakit ki и ги определя като 

подчинени изречения, изразяващи времето на действието на 

сказуемото в главното изречение [Грунина 1991: 211-212].  

Освен регистрираните препозитивни съюзи в структурата 

на сложните съставни изречения в анализирания текст се 

засвидетелстват такива, в които синтактичната връзка между 

главното и подчинените изречения се осъществява чрез 

подчинителен съюз. Нека разгледаме следното типично за 

Газаватнаме сложно съставно изречение с повече подчинени: 
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Amma Padişah Tavusluya varub 

dahil olduğu gün Edrene şehrine 

vezir-i a’zam hazretlerine feryadcı 

gelüb Karaman-oğlunun eylediği 

fesadı takrir eyledikte vüzeranın 

kimi inanub ve kimi inanmayub 

her biri bir söz söyledikde vezir-i 

a’zam Halil Paşa eyitti kim „eğer 

gerçek ve eğer hilaf bu ahvali 

Padişaha i’lam eylemek gerektir” 

deyüb name yazub ve gelen adamı 

Padişah tarafına gönderdi. (4 б) 

В същия ден, когато подишахът 

стигна до Тавуслу и навлезе там, в 

града Едирне дойде тъжител при 

негово величество великия везир и 

описа злините, сторени от 

Караманоглу. Някои от везирите 

повярваха, други не хванаха вяра и 

след като всеки от тях си каза 

думата, великият везир Халил паша 

рече: „Истина или лъжа, трябва да 

уведомим падишаха за това 

положение”. Написа писмо и изпрати 

дошлия човек при падишаха. 
 

В това сложно съставно изречение има две подчинени 

обстоятелствени изречения за време, въведени с характерната за 

староанадолския турски причастна форма -dık/-dıkta (... takrir 

eyledikte, söz söyledikte). Подобен начин на синтактична връзка на 

подчинените изречения е много характерен за изследвания текст 

Газаватнаме. Освен подчинените обстоятелствени изречения в 

състава на разглеждания по-горе пример се вижда и вмъкната 

пряка реч, която играе роля на пряко допълнение и е въведена 

чрез персийския подчинителен съюз ki, съчетан с лична глаголна 

форма (... eyitti kim). Персийският подчинителен съюз ki и 

неговият вариант kim се срещат много често в текста, като 

осъществяват нетипична за турския синтаксис и повлияна от 

персийския словоред връзка между главното и подчинените 

изречения, размествайки местата на определяемото и 

определенията му: 
 

Günlerde bir gün Rüm Papa’ya 

haber oldu ki, İstanbul Tekvuru 

senin ziyaretine geliyor. (2а) 

Един ден известиха Римския папа: 

„Истанбулският владетел идва да те 

посети!”. 

Еz-in canib Padişah-ı alem Tatar 

askerine ferman eyledi ki, varub 

Karaman-oğlu’nın il ve 

memleketini uralar. (5б) 

От своя страна, падишахът на света 

заповяда на татарската войска да 

отиде и удари по земята и страната на 

Караманоглу. 
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В приведените примери се забелязва, че с употребата си 

подчинителният съюз ki измества типичната за турски език 

деепричастна синтактична връзка. Подчинените изречения, които 

се свързват чрез съюза, стоят след главното изречение и 

поясняват неговото сказуемо. Това е много характерно явление 

още за ранните тюркски и османски паметници, съставени в 

периода ХІІ – ХV век [вж. Дедем Коркут Китабъ; Гаджиева-

Серебренников 1986: 192; Ергин 1992: 405]. Съюзът ki (от 

ирански езици) служи за свързване на две изречения в състава на 

сложно подчиненото изречение. В турския синтаксис по общо 

правило в структурата на сложното съставно изречение 

подчинените заемат място пред главното изречение, към което се 

отнасят. Употребата на персийския съюз ki нарушава структурата 

на турското изречение, размества местата в подредбата на 

изреченията. Според Кононов по такъв начин синтаксисът на 

турския език / тюрските езици се характеризира с два типа 

словоред на сложно подчинените си изречения – подчинено + 

главно и главно + подчинено, като първият е турският, а вторият е 

заимстваният от персийски език словоред [Кононов 1955: 544]. 

Това становище на тюрколога се оправдава и от регистрираните в 

текста примери, в които при осъществяване на връзка чрез 

подчинителния съюз подчиненото изречение стои пред главното: 
 

Tacire benüm nerem benzer ki, siz 

dersinüz. (33a) 

Вие казвате какво ми прилича 

на търговец. 

Vidin nam kalayı muhasara 

eyledikleri mahaldir ki, zikr olunur 

(38a) 

На това място се описва 

обсадата на крепостта, наречена 

Видин. 
 

Подобна особеност се забелязва и в синтаксиса на текста на 

„Китаб-и дедем Коркут”, съставена през XІV в. 

В езика на разглеждания паметник съюзът ki се употребява 

в значително количество. Подчинителният съюз въвежда 

различни видове подчинителни изречения, в които според 

функцията си може да бъде осмислен по различен начин: 

 Въвежда подчинени допълнителни изречения, в които 
има значение на че, да: 
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Padişah nazar eyledi, gördü kim, 

asakir-i piyadegan bu düşmanı(la) 

şey yerine koyub ... (20а) 

Падишахът погледна и видя, че 

пехотата е притиснала врага...  

 

Padişah bildi kim, Halil Paşa 

gelmişdir. (43а) 

Падишахът научи, че Халил Паша 

е пристигнал. 

 

 Въвежда подчинени определителни изречения, в които е 
със значение на който, която ...: 

 

Padişahım, sen ki Mekke Medine 

Sultanısın ve ben ki Ungurus 

Kıralıyım ... (29б) 

Мой падишах, ти, който си 

султан на Мека и Медина, и аз, 

който съм унгуруски крал ... 

Amma ne gördüler, bu gelen 

yanaklardan bir kimse yokdur kim, 

nişansız ola. (26б) 

Ала какво да видят – от 

идващите юнаци нямаше ни един, 

който да не е белязан. 

 

Съюзът ki много често се употребява при въвеждане на 

пряка реч и означава следното, и в превод може да бъде заменен 

с двоеточие: 
 

Günlerde bir gün Rim Papa’ya 

haber oldu ki, İstanbul Tekvuru 

senin züyaretine geliyor. (2а) 

Един ден известиха Римския папа: 

„Истанбулският владетел идва да те 

посети!”. 

Ve günlerde bir gün cümle 

beğlerini katına davet edüb eyitti 

kim, benim muradım Al-i Osman 

elinden il ve memleketini alub ... 

(4a) 

Един ден той покани при себе си 

всичките си бейове и им каза: 

“Желанието ми е да грабна от ръцете 

на османците своята страна и земя”. 

Vezir-i azam Halil Paşa eyitti 

kim, eğer gerçek ve eğer hilaf, 

bu ahvali Padişah’a ilam 

eylemek gerekdir deyüb, name 

yazub ... (4б) 

Великият везир Халил паша рече: 

“Истина или лъжа, но трябва да 

уведомим падишаха за това 

положение”, написа писмо... 

 

В ръкописа прави впечатление, че авторът много често 

използва сложни съставни изречения, които в структурата си 

съдържат последователно две и повече подчинени изречения, 

въведени със съюза ki: 
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Küffar eyittiler ki, buna tedarik 

budur ki, heman siz selamet birle 

Tekvur’a varasız ve bizim bu 

Türk’den ahvalimizi haber veresiz 

ki, Tekvur bizim tedarikimizi 

görüb bu Türkün elinden bizi 

istihlas ede. (35б) 

Неверниците рекоха: „Изходът е 

този, че веднага по живо, по здраво 

идете при владетеля и го известете за 

това, какво ни готви турчинът, нека 

той ни измъкне и отърве от него”. 

Çavuş Beğ baş kaldurub eyitti kim, 

benim bildüğim budur ki, bu bizim 

üzerimize gelen düşman ağır 

düşmandır. (39б) 

Чавуш бей вдигна глава и каза: 

“Това, което зная, е следното. 

Идващият срещу нас враг е много 

силен враг”. 
 

Въпреки честата употреба на персийския съюз ki, като 

въвеждащ елемент на подчинени изречения е необходимо да се 

отбележи, че той не измества изцяло деепричастните форми. 

Понякога в рамките на едно изречение са използвани и двата типа 

синтактични връзки – с подчинителен съюз ki и деепричастни 

форми: 
 

Padişah-ı alem penah ... şikar 

ederken gördü kim, ... ayaklar 

altında payendaz olduklarını 

görüb ... buyurdu ki, ... (5б) 

... Негово Величество падишахът 

закрилник на света, ... преследвайки 

дивеча, видя, че .... бе превърната в 

изтривалка за крака, заповяда: ...] 
 

В текста от ХV в. съюзът ki като въвеждащ елемент в 

изречения е съюз с най-голяма фреквентност. Съюзът ki е 

регистриран както в началото на постпозитивно подчинено 

изречение с предходно главно – особеност, която се запазва и в 

синтаксиса на съвременния турски език, така и в началото на 

постпозитивно главно изречение с предходно подчинено. 

В състава на сложното съчинено изречение синтактичната 

връзка между простите изречения се осъществява най-често със 

съчининителния съюз от арабски произход ve “и”:   
 

Hatta hicret-i Nebevyiye’nin sikiz 

yüz kırk sekizinci tarihiydi ve 

Receb ayının gurresi idi ve şenbe 

gecesi idi ve ol gece geçüb ertesi 

gün ‘al’es-seher ‘asker-i İslam 

yine at arkasına süvar olub 

А беше точно 848 година от 

Преселението на Пророка и беше 

първият ден на месец реджеб, и 

беше нощта на съботата, и когато 

мина тази нощ, в утринта на 

следващия ден ислямската войска 
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alayların bezüb yürüdüler. (52 а) отново се качи на конете, алаите се 

нагиздиха и тръгнаха. 

 

Както се вижда от примера, колкото и да са дълги, 

сложните изречения с подобна структура създават впечатление за 

кратка и ясна фраза, което е характерна особенност на най-

ранните османски наративи. Честата им употреба в „Газаватнаме” 

показва, че авторът на паметника се е придържал до голяма 

степен към традиционната неусложнена синтактична структура. 

В текста има случаи, когато синтактичната връзка между 

простите изречения в състава на сложното е с деепричастието ub 

без употреба на някакъв съюз: 
 

Anlar  dahi emir kıralın deyüb 

küffar-i hakisarın önlerine düşüb 

bu uslüb üzere yürüyüb Laz iline 

gelmekte. (7б-8а) 

А те казаха: “Заповедта принадлежи 

на краля”, застанаха начело на 

жалките неверници и така тръгнаха 

към областа Лаз. 
 

Наред с това в ръкописа се откриват и примери, в които 

деепричастните форми са свързани със съчинителния съюз ve 

“и”: 
 

Tekvur-i mel’un azim kalyonlar 

düzüb ve cümle papazların ve 

ruhbanların fi’l cümle kalyonlara 

koyub Rim Papa canibine azimet 

edüb gitdiler. (2а) 

Владетелят проклетник стъкми 

големи платноходки, натовари ги с 

всички попове и монаси и потеглиха 

към проклетника Римски папа, да му 

поверят хала си. 
 

Тук поредицата от самостойни действия, всяко от които би 

могло да бъде изразено с лична глаголна форма, е предадено 

посредством деепричастните форми düzüb, koyub и ‘azimet edüb, 

като само първите две съждения са свързани със съчинителен 

съюз. 

От цялостния анализ следва да бъде направен изводът, че 

употребата на персийските и арабските съюзи в ръкописа 

Газаватнаме не би могла да се приеме за негова специфична 

особеност, тъй като самата система на съюзните връзки в турския 

език е изградена върху персийските съюзи. Регистрираните 

особености може да се определят като развитие на синтаксиса в 
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ранния период от развоя на турския език. Може да се отбележи, 

че процесът на изместването на деепричастната система в 

строежа на сложните изречения от въвеждащи съюзи е започнал. 

От една страна, съюзите като свързващи елементи в системата на 

сложните изречения се съвместяват със собствено турските 

средства за свързване, като тези особености се определят като 

развитие на синтаксиса в периода на староанадолския турски 

език.  

 Препозитивните съюзи çün, çu, imdi, kaçan, като свързващи 

и въвеждащи подчинени изречения в състава на сложното 

съставно изречение, са част от синтактичната система на 

староанадолския турски език и не са характерни за синтаксиса на 

съвременния турски език. 
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Bulgarian ingressive verbs: the case of za- and do- 
 

Svetlana Nedelcheva 
 

Abstract: This study focuses on the ingressive use of two Bulgarian 

preverbs: za- and do-. Both prefixes combine with a wide variety of verbs 

which makes their semantic networks quite extensive. Our database is 

extracted from Pashov’s thorough study on Bulgarian verbs [Pashov 1966] 

and contains a total number of 1076 za-verbs (65% of them ingressive) and 

315 do-verbs (6% of them ingressive). Those with obsolete and perfective 

base are excluded. The prototype for za- can be interpreted as passing from a 

state of non-activity into a state of activity (the trajector (TR
46

) oversteps a 

limit) or as it was pointed out by Janda [1985] it is crossing a boundary. The 

prototype for do- is associated with the GOAL REACHED meaning. We 

argue that the prototypical meaning of these prefixes can be found in their 

ingressive uses. There is no arbitrariness in the choice of prefix and it is 

systematically motivated.  

 

Keywords: aspect, Bulgarian verbal prefixes, ingressivity, radial 

networks 

 

Introduction 

In Traditional grammar verbal prefixes
47

 are assigned the 

function of aspectual markers, when added to imperfective verbs they 

make them perfective (пиша ‘write’ – запиша ‘write down’). 

Cognitive linguists oppose this view and argue that the prefix is never 

purely grammatical and entirely deprived of lexical meaning. This 

paper claims that prefixes are never “merely aspectual” in meaning, 

and, similarly to prepositions, they contribute significantly to building 

and modifying construals. Prefixes are used for the formation of 

different Aktionsarten and the resultant verbs are more specific in 

their semantics than the mere feature “perfective” would apply to the 

                                                 
46

 The terms trajector (TR) and landmark (LM) originate from Langacker’s 

Cognitive Grammar (1987). A TR is the located object, while the LM it the 

referent participant. The TR tends to be the smaller mobile entity which is lo-

cated in relation to the usually stative LM. 
47

 Verbal prefixes are also called preverbs. 
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original verb. Each prefix can combine with different word bases and 

some verb prefixes can combine with a number of different prefixes. 

The focus of this study is the ingressive use of two very 

frequent Bulgarian preverbs: za- and do-. They combine with various 

types of verbs which lead to extended semantic networks. A couple of 

questions arise when we consider prefix polysemy: How does the 

language system allow more than one prefix to express ingressivity? 

How can be explained the semantic correlation between the ‘starting’ 

sense and the ‘completion’ sense of one and the same prefix? First, we 

discuss the methodology of analysis. Second, the semantic networks 

of both prefixes are considered. Then, lexical classes of za- ingressive 

verbs are compared to do- ingressive verbs. Finally, conclusions are 

drawn and plans for further research are stated. 

The corpus of this study is drawn from Pashov’s exhaustive 

work on Bulgarian verbs [Pashov 1966] and contains a total number 

of 1076 za-verbs (66% of them ingressive) and 315 do-verbs (6% of 

them ingressive). The obsolete and primary perfective verbs are left 

out.  

 

Methodology 

The grammaticalization patterns found in a number of language 

groups (Slavic (Indo-European), Georgian (South Caucasian), Margi 

(Chadic), Mokilese (Oceanic)) show that perfective marking may 

derive from adverbs with originally locative meaning (cf. English up, 

down, over, through). Za- and do- are phonologically correspondent to 

the prepositions za and do and similarly to other cognate verbal 

prefixes and prepositions in Bulgarian presuppose correspondences in 

their conceptual structure. With za- and do- particularly we suggest 

that the prefix and the preposition not only have the same form, but 

are similar in their function and semantics.  

This study interprets meaning from the point of view of 

distributed spatial semantics [Sinha, Kuteva 1995] where meaning is 

distributed over all elements appearing together in a given syntagm. It 

also follows the principle that meaning is indeterminate and protean 

and, in a particular usage-event, it emerges in the dynamic process of 

meaning construction [Tyler, Evans 2001, 2003]. Our analysis 

disagrees with the full-specification approach [Lakoff 1987] which 
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treats lexical units as possessing constant meaning and therefore 

attributes to their meaning context implicatures. This leads to the 

enumeration of a great number of senses which are actually derived 

from the interpretation of the elements in the whole utterance. We are 

committed to the Principled Polysemy model, also called the minimal-

specification approach to lexical units. They are considered as 

prompts which activate corresponding encyclopedic knowledge, 

relevant to the specific context. The model posits clear methodological 

principles which minimize the description subjectivity: 1) different 

ways of scene construal [Langacker 1987], 2) understanding real 

world force dynamics [Talmy 2000], 3) pragmatic strengthening 

[Traugott 1989].  

The central meaning of the polysemy network for the prefix za- 

is seen as closely related to the polysemy network of the cognate 

preposition za. The prototype
48

 for za- can be interpreted as passing 

from a state of non-activity into a state of activity (the trajector (TR) 

oversteps a limit) or as it was pointed out by Janda [1985] it is 

crossing a boundary. Correspondingly, the prototype for do- is 

associated with the GOAL REACHED meaning, which is central for 

the semantic network of the cognate preposition do. We argue that the 

prototypical meaning of these prefixes can be found in their ingressive 

uses. There is no arbitrariness in the choice of prefix and it is 

systematically motivated. 

From the point of view of terminology it should be noted that 

ingressivity refers to that mode of action which marks its beginning 

only. Ingressive verbs are defined as +punctual Accomplishment 

verbs. However, not all ingressive verbs in Bulgarian are strictly 

punctual. There is another term used for the beginning of an action 

which is not necessarily punctual – inchoative. As almost all 

Bulgarian verbs have a secondary imperfective corresponding to a 

prefixed perfective (e.g. запея, запявам ‘start singing’) both 

examples express the beginning of an action. The focus of this paper 

are za- and do- perfective verbs and their secondary imperfectives 

remain outside the scope of the present study. Therefore, we won’t 

                                                 
48

 The term ‘prototype’ (which will be further explained in the next section) 

is used as a synonym of ‘central meaning’ and ‘proto-scene’. 
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differentiate between ingressive and inchoative mode of action. The 

former term will be used here.  

 

Ingressive za- verbs 

The Relation of the Prefix za- and the Preposition za 

A prototype is usually defined as the best example or “the 

clearest case” of a category, more representative of the category than 

other members” [Rosch 1978: 36, Lewandowska-Tomaszczyk 2007: 

145]. However, in most cases it’s not so easy to determine the 

prototype. It should be conceptually salient in reference to physical 

embodied human experience [Lakoff 1987] and frequent in usage 

[Geeraerts 2006]. We suggest that the prototype of the prefix za- is 

related to the prototype of the cognate preposition za.  

Za is one of the primary prepositions – one of those used as 

early as the 9
th
 to 11

th
 century. During the centuries the primary 

prepositions extended their original meanings. In contemporary 

Bulgarian za is one of the most polysemous words in the language. 

The Dictionary of Bulgarian Language [1977] shows 22 different 

meanings of za in Modern Bulgarian (which dates from the 16th 

century onwards). Eurodict [2003] associates za with a range of 14 

meanings and 7 fixed phrases. Deciding on the primary meaning 

among all the meanings pointed out can be quite a problematic issue. 

Tyler and Evans [2003: 45] claim that the primary sense, which they 

call the proto-scene, is central for the polysemy network of a spatial 

particle. They develop a number of criteria for establishing the proto-

scene. Application of their criteria to the semantic network of za in a 

previous analysis [Nedelcheva, Tyler (forthcoming)] shows that the 

primary sense and the functional element is that of PURPOSE. It has 

derived from the only spatial sense of the preposition that exists 

nowadays – the Destination sense (see Figure 1). 
 

 

 
                                                  
 
Destination sense              Purpose sense            Temporal sense 

Figure 1: The Proto-scene for za 
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The diagrams can be illustrated by the following examples: 

 

The Destination sense:  

Утре   пътувам  за  Варна. 

Tomorrow  (I) travel za Varna. 

I’m travelling to Varna tomorrow. 

The Purpose sense: 

Подаръкът  е  за  Ана. 

Present-Det  is  for  Ana. 

The present is for Ana. 

The Temporal sense:   

Ще  свърша   тази    работа   за  един  ден. 

(I)’ll do     this   job-Det  za one  day. 

I’ll do this job in a day. 
 

In the three diagrams in Figure 1, the sphere represents the TR, 

the arrow shows the orientation of the TR, and the eye – the vantage 

point – the particular perspective of viewing the spatial scene. In the 

diagram of the Destination sense the black rectangle is the highlighted 

LM which is the TR’s destination point. This makes the LM 

predominant in the relationship. It turns into a particularly salient 

reference point, a goal for the TR. The LM is not seen as oriented as it 

usually denotes a location. When we achieve a goal, such as, for 

instance, arriving in a city, we are relocated and come into physical 

contact with some part of the city. Hence, in many scenarios where a 

TR is oriented towards an LM that is conceptualized as a goal, the TR 

typically undergoes motion, eventually reaching the LM.  

A similar analysis applies to the Purpose sense. The diagram 

represents the TR oriented towards the LM – the black rectangle 

surrounded by the dotted line which symbolizes the privileged goal 

(LM), analogously to the English preposition for [Tyler, Evans 2003]. 

The LM is understood as the purpose for buying the present (TR) and 

it is also the end-point, the goal that is to be reached by the TR. As 

purposes can be construed as destinations, it is reasonable to believe 

that the non-spatial meanings have derived from the spatial one as it 

exemplifies the physical embodied human experience. However, when 

we analyze the distinct senses, we see that the Purpose sense is the 
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only one derived from the Destination sense, all the others have 

derived from the Purpose sense.  

The Temporal sense is considered an abstract sense as human 

beings cannot perceive time because it is “intangible”. Time is 

fundamental to human life because that is how we can talk about 

events and actions. We have sense of time through the events that 

happen to us. Thus, we relate time to space. Conceptualizing time as 

space enables us to use the polysemous words of the spatial domain. It 

is logical to expect that the most common aspects of the spatial world 

are usually observed across languages. Thus, the metaphor TIME IS 

SPACE is found relevant to all studied languages [Clark 1973; Evans 

2004; Lakoff, Johnson 1980, 1999]. Different languages, however, 

may exploit spatial topology differently. For instance, Bulgarian and 

English conceptualize time differently in the above example (I’ll do 

this job in a day). In Bulgarian the TR (this job) is the event which is 

focused in reference to the time period (LM – one day). In the English 

sentence the preposition ‘in’ suggests an interpretation of the TR 

being placed in a limited time-container (LM) of one day. In the 

diagram of the Temporal sense the oriented TR is located within a 

time period illustrated by the horizontal brace and limited by the two 

black rectangles. 

The relation between the Spatial and Temporal sense in the 

semantic network of the preposition za can be traced in the semantic 

network of the prefix za-. The activity’s goal is its completion which 

can be correlated with the destination point – the LM of the 

preposition za [cf. Nedelcheva 2010]. 
 

SPATIAL    TEMPORAL 

TR     za   LM             TR       za-LM 

            analogy 
                             
  location    activity  

    LM 

 

    TR 
 

Figure 2: The TR-LM correlations in the prefix and the preposition 
profiles 
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The Motion/Activity component of the scene corresponds to the 

LM entity  (Destination/location) in the spatial meaning of za, the 

Agent component of the scene corresponds to the TR entity, which 

can also be a Located object in the spatial schema of za (as in Figure 

1). There is no sufficient diachronic evidence to point out any of the 

two profiles as the original one. Rather we can suggest that they are 

modified versions, one spatial and one temporal, of a more general 

relational profile. Both bear the ‘destination’ sense, and we can say 

that the prefix has acquired a semantic extension of it: ‘destination’ → 

‘goal’ Cf. DESTINATIONS are Life GOALS [Lakoff,  Johnson 1999: 

62]. 

 

Imperfective-perfective Pairs of Verbs 

Perfective verbs are formed from imperfective bases by adding the 

prefix za-. 

 
Imperfective гърмя димя играя моля 

Perfective загърмя задимя заиграя замоля 

Gloss begin to 

thunder 

begin to 

smoke 

start 

dancing/ 

playing 

start 

begging 

 

We can distinguish three types of perfectives associated with 

the Bulgarian prefix za-following Janda’s theory about “Aspectual 

clusters in Russian” [Janda 2007] which also applies to other Slavic 

languages:  

- the Complex perfectives, which in the case of za- express the 

Ingressive sense (e.g. свиря ‘play’ - засвиря ‘start playing’); 

- the Specialized perfectives where the prefix gives an 

additional semantic content to the original verb, e.g. бутам ‘push’ -  

забутам ‘misplace’ and 

- the Natural perfectives which express “the logical completion 

of the corresponding Imperfective Activity” [Janda 2007: 4]  

(therefore they are equivalent in meaning to the activity denoted by 

the original verb and they only differ in aspect), e.g. спя ‘sleep’ - 
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заспя ‘fall asleep’. They can be considered as expressing the 

Completion sense. 

Corpus analysis shows that za- is the prefix typically used for 

expressing ingressivity. As Figure 3 shows Complex perfectives are 

66% of the total number of za- perfective verbs.  

 

 
 

Figure 3: Perfective verbs prefixed with za- 
 

Each of the three groups can be further divided into a number of 

subgroups depending on the common meaning of the verbs which can 

form a perfective verb with za-, for instance, the Ingressive sense can 

be found in verbs denoting: 

- a State/ occupation sense (e.g. задразня ‘start irritating, 

teasing’; задремя ‘start dozing off’); 

- a Sound sense (e.g. заговоря ‘start speaking’; загрухтя ‘start 

grunting’) 

- a Covering sense (e.g. задупча ‘start making holes; заръся 

‘start sprinkling’); 

- a Motion sense (e.g. завилнея ‘start raging’; забухам ‘start 

beating’) 

- a Light sense (e.g. засветя ‘start shining’; засияя ‘start 

glowing’). 

Figure 4 shows the types of Ingressive verbs prefixed with za- 

and their share in the total number of Ingressive za- verbs: most of the 
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verbs fall in the State, Motion and Sound senses; 3% of the verbs 

express physical or metaphorical ‘covering’ and only 1% are the verbs 

denoting ‘light’.  

  

 
 

Figure 4: Types of Ingressive verbs prefixed with za- 
 

When za- is combined with the imperfective base the meaning 

of the prefix and the meaning of the verb influence each other and 

form a new meaning of the perfective za- verb. For example:  
 

Детето   заподскача  негоре-надолу  по  улицата. 

Child-Det.  za-hopped  up and down     Ø street-Det. 

The child started hopping up and down the street. 

In this case the TR (the child), representing a human being 

seen as a located object, is related to the LM, which is the event itself. 

The TR is first at rest and then ‘takes part in the event’. In a diagram it 

can be illustrated like this: 
 

 

        

  rest   TR  LM 

     event 

 

       time 
Figure 5: The Ingressive sense 
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The sphere is the TR, the arrow shows its metaphorical movement to 

the event (LM), represented by the broken lines. The left part of the 

figure marks the time when the TR has been at rest. The long arrow 

stands for the time-line. 

With the Ingressive sense we are not interested in the goal of 

the activity. Starting the event/activity/state is conceptualized here as a 

DESTINATION for the TR. From this point of view it is similar to the 

Destination sense of the preposition za. The TR crosses a limit which 

divides its state of rest and its state of activity (e.g. запразнувам ‘start 

celebrating’; запързалям ‘begin to slide’).  

The ingressive uses of za- perfective verbs are summarized in 

the following diagram (Figure 6) according to the meaning of the 

verbs. The gray box represents the Ingressive sense which gives 

rise to four additional boxes: verbs belonging to the State, Motion, 

Sound and Light domain. The Ingressive sense itself has derived 

from the ‘crossing a limit’ sense together with the Completion 

sense. The Destination sense is the one related to all the senses in 

the diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 6: The Semantic network for za- 

Light domain 

(затрепкам 

‘start flicker-

ing’) 

Start of an ac-

tivity 

Sate domain / Occupation 

(захваля – ‘start praising’) 

Motion domain 

(задъвка – ‘start 

chewing’) 

Sound domain 

(затрополя 

‘start rattling’) 
Destination 

ZA- 

Completion of 

an activity 

Crossing a lim-

it/border 
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At first glance it seems illogical to consider the Ingressive 

and Completion sense as related because they express two extreme 

phases in the evolvement of an activity – the beginning and the end 

point. However, similarly to the Ingressive sense in the Completion 

sense the TR aims at a destination/ goal which is the completion of 

the activity, for instance: 
 

Момичето  се  опита  да  загаси   огъня.  

Girl-Det.  refl. tried  to  za-put out  fire-Det.             

The girl tried to put out the fire. 
 

The TR is the girl the activity is the LM. The activity’s goal is 

its completion (putting out the fire), which can be correlated with the 

destination point – the LM of the preposition za [cf. Nedelcheva 

2010]. With the Ingressive sense the beginning of the 

event/activity/state is seen as a DESTINATION for the TR. Viewed 

from this perspective it is similar to the Completion sense as it also 

has a goal – the completion of the activity. Schematically these 

relations can be represented as follows: 

The Completion sense:  

ACTIVITY → END OF ACTIVITY = DESTINATION 

The Ingressive sense: 

NON-ACTIVITY → START OF ACTIVITY = DESTINATION 
The Destination sense:  

TR → LM = DESTINATION 

Therefore, there is no arbitrariness in the use of za- to 

express both the Ingressive and the Completion sense. These senses 

are interrelated and semantically motivated. 

 

Ingressive do- verbs 

The Relation of the Prefix do- and the Preposition do 

The semantics of the Bulgarian preposition do corresponds to 

the meaning of to when it is used with verbs of motion. Do is, 

however, widely used with stative verbs as well. If we focus on the 

earliest attested meaning and the predominance in the semantic 

network then the Proximity sense should be defined as a central sense 

for do. The Proximity sense can be defined as a configuration where 

the TR is situated with respect to a highlighted LM. For example: 
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Намира се в една малка църква близо до родния му град. → It is in 

a small church close to his native town.  
 

 

 
 

 

 
Figure 7: The Proximity sense of do 

 

Figure 7 depicts the Proximity sense of the preposition do. The 

white sphere stands for the TR (a small church), the location of the 

speaker, his/her vantage point, coincides with the TR which is 

illustrated by the eye and the black rectangle is the LM (his native 

town). The TR and the LM are proximal and the distance between 

them depends very much on the speaker’s understanding of proximity. 

There is another sense of do which can be considered as a good 

candidate for the central sense position. If we take into account the 

frequency of participation in compounds and other composite forms 

and contrast sets then the Goal sense should be considered the central 

sense for do. It can be interpreted as a situation where the TR is 

oriented with respect to a highlighted LM. For example: 
 

На път за работа я закара/докара до училището. → He took her to school 

on his way to work. 

 

 
        

 

 

 
Figure 8: The Goal sense of do 

 

Figure 8 is a schematic representation of the Goal Sense of the 

preposition do. The TR is a mobile entity, which in the above example 

is a person and the LM is a highlighted goal. The difference between 

the two senses is in their association with different types of verbs: 

stative for the Proximity sense and dynamic for the Goal sense. 
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Additionally, in the Goal sense the TR is oriented towards the LM, 

while in the Proximity sense the orientation of the TR is irrelevant.  

Therefore, each of the two senses is associated with selectional 

restrictions, also called “selectional tendencies” [Evans 2006: 5]. The 

Proximity sense selects for stative verbs and for entities that can be 

either movable, but are not moving at the moment of the utterance, or 

immovable, situated with respect to a particular location. The Goal 

sense, on the other hand, selects for verbs of movement and for mobile 

entities oriented towards a goal. Hence, the senses associated with do 

are integrated with the meanings of the verbs (either stative, or 

dynamic) and the meaning of the TR (an entity either immovable, or 

moving) and the end-point (LM) (either a location, or a goal). The 

same way the meaning of the prefix do- integrates with the meaning of 

the imperfective base verb to construct the meaning of the perfective 

verb
49

.  

Corpus analysis shows that do- is the prefix typically used for 

expressing the finishing of an activity after a certain interruption 

(51%) or some kind of additional result (26%). Both meanings form 

the group of Specialized perfectives (adding new semantic content to 

the original verb). As Figure 9 exhibits Complex perfectives are only 

6% of the total number of do- perfective verbs. The remaining 17% 

(‘Goal reached’) belong to the group of Natural perfectives. 

 

                                                 
49

 The lexical concepts’ integration is only a part of meaning construction. 

Two other processes should also take place: conceptual integration or ‘blend-

ing’ (Fauconnier and Turner 2002), and integration of extra-linguistic infor-

mation. 
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Figure 9: Perfective verbs prefixed with do- 
  

The ‘Goal reached’ sense of the prefix do- is semantically 

cognate to the Goal sense of the preposition do, hence it is considered 

a central one (see Figure 10). And similarly to the Destination sense of 

the prefix za-, it is associated with ‘crossing a limit’ which in its turn 

gives rise to the ‘Completion of an activity’ sense and ‘Start of an 

activity’ sense. The former crosses the border between an activity and 

its end and the latter crosses the border between the state of non-

activity and the start of the activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10: The Semantic network for do- 

Goal reached 

DO- 

Completion of 

an activity 

Crossing a lim-

it/border 

Start of an 

activity 

Sound domain 

(дорева ми се – 

‘feel like crying’) 

Domain of emotions 

(дотежа ми ‘start feel-

ing heavy’) 

Domain of senses 

(докеселее ми – 

‘start tasting sour’) 

State domain 

(доще ми се – 

‘start wanting’) 
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The corpus proves that do- only forms ingressives with a 

specific group of verbs (see Figure 11). They can be divided into four 

groups of verbs denoting:  

- Feelings (догади ми се ‘start feeling sick’; доскучае ми 

‘start feeling bored’),  

- Senses (докиселее ми ‘start tasting sour’; досмъди ме 

‘begin to itch’),  

- Sounds (дорева ми се ‘feel like crying’; доблея ми се ‘feel 

like bleating’), 

- States (доиска ми се ‘start wanting’; дотрябва ми ‘turn 

necessary/needed’) 

 

 
 

Figure 11: Types of Ingressive verbs prefixed with do- 
 

The examples disclose a tendency among the ingressive verbs 

prefixed with do-. All of them are accompanied by the short pronoun 

forms: ме, ми, ми се (e.g. спи ми се ‘feel sleepy’ – доспи ми се ‘start 

feeling sleepy’; сърби ме ‘feel itchy’ – досърби ме ‘start feeling 

itchy’) which makes it impossible for the same verbs to form 

ingressives with a different prefix. It also brings an additional nuance 

to the ingressive meaning. It is not simply the beginning of an activity, 

rather the TR wants or feels like starting an activity. Therefore, we 

have evidence to assume that different verbs opt for specific prefixes 

and each prefix selects particular types of verbs. There is no 
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arbitrariness in the choice of prefixes and the verb-prefix 

combinations are semantically motivated by the meaning of the prefix 

and the meaning of the verb.    

 

Conclusions and further study 

Our analysis reveals that with za-verbs the trajector (TR) 

oversteps a limit. The activities referred to by the landmark (LM) 

are related to the domains of motion (e.g. завилнея ‘begin to 

rage’), light (e.g. затрепкам ‘start flickering’) and sound (e.g. 

затрополя ‘start rattling’) or can denote some kind of occupation 

or a new quality the TR has acquired (e.g. затъргувам ‘start 

trading’).  

Although verbs prefixed by do- are defined in previous studies 

(Bulgarian Grammar 1993: 217) as denoting the beginning of an 

activity, in this paper we clarified that it is rather the TR beginning to 

feel something or feeling like doing something. The TR is obligatory 

animate and the verbs it is associated with belong to the domains of 

feelings (e.g. догневее ме ‘get angry’), senses (e.g. досърбя ме ‘start 

feeling itchy’) and wishes (e.g. доще ми се ‘start wanting’). The 

trajector is both an agent and a recipient, it performs the activity on 

himself/herself. The idea of reflexivity is brought about by the specific 

grammatical construction bearing reflexive particles (ме, ми, ми се). 

When za- is used together with the reflexive particle se it has a 

completely different meaning. Reflexive za-  perfective verbs express 

EXCESSIVENESS: загледам се ‘stare’, задъхам се ‘pant’, заиграя 

се ‘be deep in play’, заслушам се ‘listen to’, запия се ‘drink too 

much’, etc.  

The paper answered the two questions posited in the 

introduction. The fact that the language system allows more than one 

prefix to express ingressivity is not a matter of redundancy. Rather, 

za- and do- express ingressivity when they combine with different 

verbs. They also favour different grammatical constructions which 

precludes their interchangeability and the arbitrariness in choosing a 

prefix. The paper also explained the semantic correlation between the 

Starting sense and the Completion sense of one and the same prefix. 

They both derive from ‘crossing a limit’ sense. The Starting sense 

crosses the border between the state of non-activity and the start of the 
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activity and the Completion sense crosses the border between an 

activity and its end. 

This study is part of a bigger project exploring the semantics of 

Bulgarian aspectual prefixes. The ultimate objectives of the project are 

to construct a full database of all Bulgarian prefixed verbs, to build the 

semantic networks of all Bulgarian verbal prefixes and to show that 

they always express meaning even when they form Natural 

perfectives. The analysis will shed light on the nineteen verbal 

prefixes in Bulgarian and their selectional tendencies which are 

notoriously difficult to learn.           
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Концепт ‘Суета’:   
понимание и актуальный смысл 

 

Татьяна Чалыкова 
 

The concept of 'Vanity': 
Understanding the meaning and relevance 

 
Tatyana Chalakova 

 
Abstract: The article deals with the concept of 'vanity'. Usually 

the concepts have a basic meaning, up to date for all carriers of a partic-
ular culture, additional "passive" tags that are important to particular 
social groups and an internal, unconscious form. The concept of 'vanity' 
as an element of a valueable picture of the world has a different seman-
tic scope, in many ways it is real for different social groups and is expe-
rienced differently in different periods of culture development. In the 
paper we analyse the processes of understanding and interpretation of 
this concept, as well as its emotional coloring in the media discourse.  

 
Keywords: Russian and Turkish languages, concept. 
 

В современных работах по лингвокультурологии  прежде 

всего рассматривается вопрос – каким образом язык, который 

является „средством передачи мысли”, структурирует и 

сохраняет знания, упаковывая „передаваемую информацию” в 

языковую структуру. Вопросы о том, как хранятся знания о мире 

и как они структурированы в процессе коммуникации, подробно 

разрабатывались в работах Н. Н. Болдырева [Болдырев 1998,  

1999, 2001, 2004, 2006 и др.], Е. С. Кубряковой [1994, 1997, 1999, 

2004 и др.], З. Д. Поповой и И. А. Стернина [1999, 2003, 2004, 

2005, http://zinki.ru/book/kognitivnaya-lingvistika/], И. А. Стернина 

[2004 и др.],  Ю. С. Степанова [1997 и др.], В. Н. Телия [1992, 

2002 и др.], а также других исследователей. Гораздо реже 

встречаются работы, целью которых является исследование роли 

языка в познавательной деятельности, в том числе и понимания. 

Очевидно, однако, и то, что процесс познания начинается 
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задолго до того, как человек овладел языком. Ведь познание с 

точки зрения современной нейробиологии - это и есть сама 

жизнь. Результатом познания является „...умение вести себя 

адекватным образом в ситуациях, связанных с индивидуальными 

актами или кооперативными взаимодействиями” [Матурана, 

Варела 2001: 135]. Познание рассматривается как и „категория, 

описывающая процесс получения любых знаний путем 

повторения идеальных планов деятельности и общения, 

создания знаково-символических систем, опосредующих 

взаимодействие человека с миром и другими людьми”. Важно 

отметить, что такое понимание познания не эквивалентно 

пониманию „отражения реальности вне человека и вне  

человечества”, а наоборот, представляет собой продукт 

коллективной  деятельности и общения. Знание, таким образом, 

порождается незнанием т. е. опытом, нуждающимся в познании. 

В процессе познания происходит замена или обмен одних 

идеальных конструктов другими, создание аналоговых моделей, 

обмен различными контекстами опыта, чувственной 

информацией, сопоставление временных отрезков, разрушение 

одних стереотипов и схем и сооружение новых, в каком-то 

смысле хаос заменяется порядком, а порядок 

переструктурируется в зоны неопределенности, неясных 

смыслов, двусмысленности и многосмысленности, готовых 

перейти в новую форму осмысления и создания нового знания. 

Важно подчеркнуть, что также, как это происходит у 

других живых организмов, в процессах познания людей всегда 

присутствует взаимодействие с внешней средой. При этом одним 

из важнейших источников формирования новых знаний является 

общение с другими людьми. Смыслы и значения образуют 

познавательные структуры и в то же время создают зоны 

напряженности, которые необходимо разрешить через новое 

знание. Путь познания при этом, состоит не только в 

интеллектуальной деятельности, но и его сопровождают 

чувственные и оценочные элементы, которые присутствуют на 

каждом этапе познавательного процесса. Функция познания, 

благодаря его сложной многоаспектной сущности, состоит в 

получении знаний о мире (в том числе и научных), нравственных 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 92 

норм, художественных образов, магических символов, с 

которыми человек осуществляет взаимодействие с другими 

людьми, в том числе и через посредника – Книгу, Всемирную 

паутину, СМИ. Познание есть взаимодействие, и поэтому оно не 

есть копирование (отражение) внешней познаваемой реальности, 

а внесение смысла в реальность, создание идеальных моделей, 

позволяющих координировать деятельность и общение с 

другими людьми и взаимодействовать с внешней средой. 

Гибкость познавательных структур позволяет не только 

структурировать деятельность и общение в соответствии с 

социальными нормами, но и влиять на них, менять эти нормы, 

изменяя в свою очередь саму деятельность и ее суть, что 

обеспечивает динамику культуры и общества в целом.  

 Понимание, также как и познание, связано с 

интерпретацией сигналов из внешней среды через органы чувств 

человека. Происходит сравнение и распознавание, осознание, 

понимание и интерпретация происходящих в мире событий, при 

этом свойства абстрактных сущностей выделяются на основе 

аналогии с доступными чувственному восприятию признаками 

физических, материальных предметов, о чем свидетельствует сам 

язык. Так, например, Е. А. Барашкиной была показана связь 

перцептивной лексики с ментальными операциями, что 

проявляется в выражениях: ‘не видеть смысла’, ‘прислушаться 

к мнению’. Как заявляет автор, происходит это потому, что 

органы чувств – „это не автономные органы, передающие 

сигналы в мозг, а „внешний выход мозга, его неотъемлемая 

часть, источник перцептивного знания и опыта”. Язык 

демонстрирует и рефлексию множественности источников 

понимания и знания, и это передается метафорами ‘понимание 

есть зрение’, ‘лучше один раз увидеть’, ‘бельмо на глазу’, 

‘сокрытие’ и т.д., ‘понимание есть слух’, хотя слух и 

оценивается как недостаточно достоверный источник: ‘лучше 

один раз увидеть, чем один раз услышать’, ‘слышал звон, да не 

знает где он’; ‘понимание есть свет’ (зрительное восприятие): 

(осветить, высветить, мысль сверкнула молнией) и даже 

интуиции (понимать=чуять) [Барашкина 2005]. Понимание, 

конечно же, происходит не только на основе сенсорных 
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рецепторов, но и благодаря тем ментальным структурам, 

которые были созданы в процессе социализации, усвоения 

культуры и предполагают знания человека о мире, о социальном 

контексте речевого общения, адресате, благодаря 

лингвистическому полю, которое создается в процессе 

коммуникации.  

 О проблемах, связанных с пониманием, говорили многие 

русские лингвисты и психолингвисты. Так, например, известный 

русский психолог Н. И. Жинкин писал о том, что понимать надо 

не речь, а действительность. Человек, который воспринимает 

речь, „представляет и видит обозначаемую действительность, 

а не строчку слов или последовательность звуков” [Жинкин 

1982: 100]. На специфике процессов понимания и осуществления 

успешной коммуникации (взаимопонимания) останавливался 

А.А. Потебня, подчеркивая, в частности, известное положение 

В. Гумбольдта: „Люди понимают друг друга не таким образом, 

что действительно передают один другому знаки предметов…, 

и не тем, что взаимно заставляют себя производить одно и то 

же понятие, а тем, что затрагивают друг в друге то же звено 

цепи чувственных представлений и понятий…, вследствие чего в 

каждом восстают соответствующие, но не те же понятия” 

[Потебня 1976:  313]. Вместе с тем, существуют и такие 

ситуации, когда для того, чтобы вскрыть глубинный смысл 

приходится осуществлять ментальные операции, которые 

включают  анализ „строчки слов и последовательности звуков”, 

причем эти операции отнюдь не относятся исключительно к 

деятельности ученого-филолога или герменевтика. Подобный 

анализ является фундаментальным свойством человеческой 

психики, его мифологического мышления, характерного и для 

современного человека. С. Л. Рубинштейн, настаивая на тезисе о 

единстве мышления, справедливо считал, что мифологическое 

мышление - это один из видов мышления, отличающегося 

направленностью на объяснение явлений мира, но 

функционирующее в сферах дефицита знаний, почти полной 

невозможности проверить его построения [Рубинштейн 1998]. 

Леви-Брюль свидетельствует о том, что носители 

мифологического мышления уверены в том, что одно и то же 
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существо может в одно и то же время пребывать в двух или 

нескольких местах [Леви-Брюль 

http://www.philosophy.ru/library/myth/levi_brul.html.]. Можно 

отметить, что подобный механизм мышления характерен и для 

детской психики.  Например, по наблюдениям Ж. Пиаже, 

ребенок считает, что видит ту же самую улитку, которая 

попадалась ему некоторое время назад в другом месте [Пиаже 

2008]. Механизмы партиципации, базирующиеся на тождестве 

различного, на отождествлении неотождествимого, по всей 

вероятности, эквивалентны механизмам детской и „народной” 

этимологии.  

Диалог мамы с четырёхлетним сыном (из форума): 

 
-  Какой красивый камушек! Это кварц? 

- Да так себе, маленький невзрачный сапфирчик… А ты знаешь, 

что такое «невзрачный»? 

- Ну это как «прозрачный». 
- Нет, это от слова «взирать». 
- Знаешь, что такое «взирать»? 

- Это похоже на «взять». 

- Нет, это похоже на «зрение». Знаешь, что такое «зрение»? 

- Это когда спелый.... 
 

Процессы народной этимологизации, характерные для 

человека по крайней мере на протяжении последних трех 

тысячелетий
50
, прослеживаются в этимологизации библейского 

слова суета и Вавилон.  

                                                 
50

 Считается, что канонические книги Ветхого Завета были собраны 
воедино «богодухновенным» писателем, книжником Ездрой, жившим 

приблизительно за 450 лет до н. э., а оба Завета были впервые сведены в 

каноническую форму на соборе, который состоялся в Карфагене в 397 г. 

(по другим источникам, Лаодикийским собором 363 г.) 

[http://ontomaster.mrezha.ru/index1.html//Толковый словарь Священного 

Писания]. Начало написанию Библии было положено приблизительно 

3500 лет назад, а закончено написание около 2000 лет назад. т. о. Библия 

является самой древней книгой, дошедшей до наших дней 

http://www.mj3.ru/biblia2.html. 
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Формирование современного концепта „суета” имеет 

достаточно продолжительную историю. Суета в своем 

первоначальном образе представлялось мифологическому 

сознанию как Хаос в его противопоставлении Космосу – 

беспорядочность в противопоставлении гармонии, хаотическое 

движение в безвидном пространстве в противопоставлении 

упорядоченному Космическому ритму, определенному 

Божественной силой.   

Мифологический прототип концепта суета – хевел (пар, 

дыхание, туман). Образ бесследно исчезающей субстанции был 

призван обозначить все переходное, тленное, безрезультатное. 

Это значение передается словом ванитас в латинском переводе 

Библии, где оно представляет один из базовых концептов 

(тщеславие и быстротечность человеческой жизни). 

Концептуализация преходности на фоне гордыни, понимаемой 

как „пустая, тщетная слава” - тщеславие, была положена в 

основу стиля ванитас (суета) в живописи художников 

Фландрии и Нидерландов (ХVІ-ХVІІ вв.), позднее Франции и 

Испании. Иное развитие получает этот праобраз в русском 

языковом сознании.  

Слово суета занимает центральное место в переводе 

Книги Экклессиаста на русский и болгарский языки, а также 

встречается в этом значении в переводах других библейских 

текстах (Иов 7:3; Пс. 144: 4), а также в значении  бесчестие, 

ложь (в Пс. 4:2, 24: 4, 119: 37) и идолопоклоничество (4 Цар. 17: 

15; Ер. 2:5, 18:15; Й-а 2: 8. - Рим. 1:25).  

Первоначальный образ, ввиду своей архетипности
51
, давал 

основание для поливалентности интерпретаций, ассоциаций, 

                                                 
51

 Архетипы (от греч. arche – начало + typos – образ) — элементы 

коллективного бессознательного. В соответствии с учением К. Г. Юнга, 

представляют собой врожденные диспозиции, обусловливающие 

появление у конкретного индивида определенных мыслей, 

представлений, отношений, действий, снов. Архетипы, сохраняясь в 

форме коллективного бессознательного, присущего каждому индивиду, 

являются результатом многовекового опыта предков. Важно отметить, 

что К. Г. Юнг подчеркивает (что речь идет не о конкретном, четко 

очерченном представлении, образе, или эмоции, но о некоторых 
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развития смысла и смыслов. Будучи обозначенной словами, эта 

поливалентность гравитировала к первоначальности, 

целостности образа, но при этом огромное значение при 

понимании образа играла т. н. народная этимология, более 

поздняя интерпретация относилась не к образу, который со 

временем был стерт, а уже к слову, обозначающему этот образ.  

Древнейшая народная этимологизация образа города 

Вавилон, как происходящего от слова хевел, дала толчок 

амбивалентности его смысла и дальнейшего развития смысла 

концепта суета/хевел.  Первоначально значение слова Вавилон 

связывается с образом отсутствия видимости (одно из значений 

слова хевел – это пар, туман), что может повлечь за собой 

беспорядочное, нецеленаправленное движение, но одновременно 

вызывает и ассоциации тщетности человеческих усилий, 

мимолетности, что поддерживается другими значениями этого 

слова (ветерок, дуновение). Эта этимологизация сыграла роль и 

при интепретации названия города Вавилон и в Библии. В 

соответствии с народной этимологией, город получил свое 

название Вавилон именно потому, что там произошло 

„смешение” языков (от  древнееврейского балал – ‘смешивать’). 

По более убедительной версии, слово Вавилон произошло от 

Вâb-ilâni / врата (дверь) богов/, т. к. в этом месте боги сходили на 

землю. Тем не менее, между двумя толкованиями существует 

определенная связь. Туман, как один из образов суеты, 

представлял символ перехода из одного состояния в другое. 

Туман некогда считался первозданной материей, веществом 

хаоса, символом неопределенности и эмблемой силы, которая 

скрывает истину от наблюдателя. В некоторых религиях 

(включая иудаизм и христианство) туман считается знаком 

потусторонних сил, ожиданием откровения; поскольку это 

явление недолговечно, туман олицетворял переход из одного 

состояния в другое [ЭЗС]. С образом тумана связан и 

                                                                                                         
врожденных предписаниях общего плана, побуждающих к активности 

или реагированию на ситуацию. Форму же архетипа можно сравнить с 

системой осей какого-нибудь кристалла, которая до известной 

степени преформирует образование кристалла в маточном растворе, 

сама не обладая вещественным существованием  [Юнг 1991]. 

http://sigils.ru/
http://psi.webzone.ru/st/149700.htm
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внутренний образ хаоса - беспорядочной материи, 

неорганизованной стихии, зияющей бездны, наполненной 

туманом и мраком. Вторым значением слова хаос является 

‘полное отсутствие порядка; путаница’. Третье значение 

связано со вторым – ‘скопление, нагромождение чего-либо 

(беспорядок, неразбериха в помещении, в жилье и т.п.’ – вполне 

соотносимым с одним из значений слова суета (прим. Т.Ч.) 

[Трессидер http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture 

/JekTresidder/index.php.]. 

В этом плане архетип „смешения”: суеты  хаоса → 

тумана мог символизировать ту Дверь, через которую и сошел 

Яхве посмотреть на то, „что задумали сыны человеческие”, а 

превращение целенаправленных усилий людей построить 

башню, закончившихся, как известно, вновь суетой (паром, 

туманом) – состоянием, предполагающим переход на иной 

уровень.  

О том, как развивались значения слова суета в русском 

языке, свидетельствуют его современные синонимы:  

Беспорядок, беспорядица, безнарядица, безнарядье, 

безалаберщина, беспутица, бестолковщина, бестолочь, 

нестроение, неустройство, неурядица, нескладица, несогласие, 

разгром, кавардак, каша, путаница, разноголосица, разногласие, 

расстройство, замешательство, ералаш, передряга, 

пертурбация, кутерьма, катавасия, сумятица, сутолока, базар, 

шабаш, кагал. В ряду этих синонимов находятся и библеизмы: 

ад, содом, столпотворение (вавилонское), светопреставленье, а 

также - хаос.  

Поливалентность первоначального образа архетипа, 

продолжает проецироваться на современное понимание 

библейских образов смешения, пустоты и переходности, 

обозначенных в русском языке словом суета. Независимо от 

того факта, что корнем этого слова является суе – пустой, 

пустота, современное понимание этого слова или, точнее, его 

актуальный смысл связан, скорее, с образом неупорядоченного 

нецеленаправленного, хаотического движения. Часть 

информации содержится в электронных СМИ, другая – в 

научных публикациях, справочниках, энциклопедиях, словарях. 
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Происходит одновременное общение, обсуждение, актуализация 

и генерирование новых знаний, что в общем создает некую 

электронную модель колективного сознания. Будучи 

своеобразным „мгновенным срезом”, репрезентирующим 

актуальный смысл слов, информационное поле электронных 

СМИ в то же время может представлять собой  инструмент 

осмысления  первоначальных смыслов и документировать 

процессы рефлексии понимания.   

Так, слово суета в электронных СМИ может 

осмысливаться как множество действий, характеризирующихся 

спешкой, лихорадочностью, тем не менее, в отличие от 

указываемой в словарях семы „безрезультатности” в примерах 

употребления этого слова, не исключается и постижение 

результата. Об этом свидетельствуют,  например, заглавия 

статей: „Большая суета на Большой Дмитровке” с 

подзаглавием: Совет Федерации готов к ограничению 

полномочий своего председателя. Предсвадебная суета. 

Читайте: М. Горбачев выдал замуж младшую внучку. Выборная 

суета не помешала Добкину возложить цветы на могилу 

Кушнарева.  

Суета имеет пространственные характеристики: она 

может „располагаться” вокруг определенного объекта, так или 

иначе привлекающего внимание общества или субъекта: суета 

вокруг мужа; суета вокруг запрета игорного бизнеса; суета  

вокруг залива; суета вокруг ночного горшка; суета вокруг 

техосмотра; суета вокруг бозона; суета вокруг банкомата; 

суета вокруг евро; суета вокруг крест, суета вокруг селена. 

Суета имеет различный характер, обусловленный видами 

деятельности людей, создающих ее. Можно однако покинуть 

границы ее власти, изолировать ее, отстранить: „Хотите 

попасть из городской суеты в сельскую прохладную церковь? 

Суета – не мой путь. Осенний плов по-узбекски: готовим без 

суеты. Многие москвичи после тяжелых трудовых будней, 

которые в больших городах наполнены суетой, спешат уехать 

за город, чтоб отдохнуть. У посетителей торгового центра 

появилось место, где можно не только душой отдохнуть от 

окружающей суеты, но и побаловать себя вкусными и 
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качественными блюдами японской кухни, ведь в Сушия каждый 

день доступные цены! Кировское: поселок без газа, претензий и 

суеты. Но Александр Пороховщиков просто устал от суеты и 

на три дня засел на даче, выключив телефон. В силу того, что 

работа Лирника связана с постоянным общением и суетой, он 

предпочитает отдыхать подальше от больших городов, 

давайте без суеты все это сделаем, давайте вернемся еще раз”. 

Мы хотим абстрагироваться от всей предматчевой суеты, 

которые раздувают СМИ. Как же вырваться из суеты? 

Весьма расхожее мнение – человек живет в суете, да и сам 

он олицетворяет суету, она почти как одно из актуальных 

состояний – лень, мучает человека, одолевает. Человек может 

„утонуть” в суете и „заболеть” ею: мы все больны суетой; 

измученные суетой мегаполиса горожане иногда меняют 

коробки в многоэтажном муравейнике на лес и поле. Суета 

становится причиной потерь чего-то действительно ценного, 

важного: Мы теряем главное в суете повседневности. Суету 

составляют дни, годы, люди, огни, беспорядочные хаотические 

множества мегаполиса, карнавала: В суете дней, в суете лет... В 

суете там, где меня нет, в суете уличных огней, в суете 

множества людей. В суете все бесполезно, тщетно, 

бессмысленно, все это вместе взятое – и суета мегаполиса, и 

суета карнавала и суета повседневности выходит на новый 

уровень, составляя высшую степень суеты – суету сует, 

характеризующую высшую степень бессмысленности 

человеческих усилий: Ловить ветер в суете сует. А как же 

молитва, служение? Богу, людям? Не в суете, но в искренней 

молитве. Пусть Имя Божье произносят губы. Не в суете, но в 

страстном славословье. Пусть Имя Божье песнею звучит 

(Альфред Солянов). 

Суета в понимании современного лингвокультурного 

русского сообщества - это также помеха, мешающая видеть, и в 

этом смысле здесь просматривается первоначальный архетип 

безвидности (тумана, пара): „И обнаруживаешь для себя, что 

непонятным образом, за всеми празднованиями и суетой, 

ожиданием снега и бесконечно заоблачным небом прошло пол-

зимы. В этом плане встречаются и предостережения потери 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.playcast.ru%2Fview%2F1113669%2F6ec2451364990319c5bbf9a0cb9f159e27b570bepl&ei=gVxjT-CGCoixtAan_ry0BQ&usg=AFQjCNEFHRIPn7uB_hwASOvHx1n55sMxhg&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=8&ved=0CGgQFjAH&url=http%3A%2F%2Foceanschool.ru%2F2011%2F12%2Flovit-veter-v-suete-suet%2F&ei=gVxjT-CGCoixtAan_ry0BQ&usg=AFQjCNH1TDgnNOsV2bxAGJ-wR9eRENYjhg&cad=rja
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вектора, главного, некоей путеводной звездны, цели: Суета 

повседневности: не потерять главное.  

В суете можно потерять нечто ценное и „потерять себя”, 

предать, продать друга, т.е. суета проживается как состояние 

неадекватности, состояние, в котором нет видимости и в котором 

человеку свойственны неадекватные поступки: „Как не 

потерять себя в суете проблем и неудач?; Если друзья мои 

станут врагами, и в суете продадут за пятак - я буду грызть 

эту землю зубами, я буду верить, что это не так! - мы 

колеблемся в суете пространств и непроглядном времени 

одиночества; поломай себе руки и ноги, потеряй в суете 

кошелек; Со мною вот что происходит: Ко мне мой старый 

друг не ходит, А ходят в праздной суете Разнообразные не те. 

В суете нельзя принимать важных решений, нельзя 

молиться: Как молиться, когда в суете жизненной находишься? 

Суета - это нечто, мешающее осознать истинную ценность 

жизни:  Нет в этой жизни в суете никакого смысла, если 

только человек не остановился, задумался, осознал себя, понял 

смысл своего бытия.  

 Русское языковое сознание предлагает подняться над 

суетой. В этом случае суета воспринимается как нечто, что 

может остаться внизу, почти как туман, а человек не только 

может покинуть границы владения суеты, но и возвыситься. 

Отсюда и пожелания: Поднимись над суетой, хотя и эта 

способность принадлежит далеко не всем. Об этом 

свидетельствуют заглавия: О тех, кто умеет подняться над 

суетой жизни; Жизнь наша суетна, и лишь немногие могут 

подняться над суетой – это вы!; действительно, только 

творческая мысль может подняться над суетой мира и 

говорить об этой суете с творческим подъемом; Есть люди, 

возвысившиеся над суетой безумного бренного мира. Некоторым 

личностям удается не только подняться, но и оставаться где-то 

там наверху, не снисходя к суете, как это делала Уитни Хьюстон: 

Мир оплакивает ее уход, вспоминая те моменты радости, 

эмоционального взлета и парения над суетой, которые нам 

дарил ее голос и ее песни. Ибо имя этой королевы песни – Уитни 

Хьюстон. И в кино она поднялась над суетой обыденности и 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=21&ved=0CCYQtwIwADgU&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgYdehBQfCyI&ei=LF1jT4ugKYrJsgbD5pz8BQ&usg=AFQjCNF064VwlhoC9Bn8nfJYGd7TdUpysA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B2+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%B5&source=web&cd=20&ved=0CHQQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fupsihologa.com.ua%2Fask%2Fask.php%3Fid%3D9530&ei=7FxjT42GEMvTsgaK2OT4BQ&usg=AFQjCNE2Z8hl-Un8v-ZMPHJXGCflDYBLRA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=14&ved=0CDoQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fallapugacheva.pro%2Fpodnimis-nad-suetoi&ei=w0xjT53rF8z4sgaSpbi6BQ&usg=AFQjCNEH5SFFKQKoJkxCGvJaVR7TguXZug&cad=rja
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предрассудками профессии. Понимание уникальности 

способности возвыситься над суетой и оставаться вне ее влияния 

вызывает уважение: Такой человек может думать, 

сопоставлять, стоять  над суетой людей, над суетой бизнеса, 

над суетой камней, над суетой доски. А в качестве одного из 

способа, если не возвыситься на суетой, то хотя бы от нее отойти 

предлагается следующее: Зажигай и улыбнись и оторвись 

поднимись над суетой!  

Если не удается это сделать в идеальном смысле этого 

слова, приходится „воспаряться” физически, взлетая и даже 

„взмывая” в небо на самолете или купив новую квартиру на 

природном  возвышении, что весьма продуктивно обыгрывается 

в рекламах: На крыльях ветра над суетой; Оренбургские 

авиалинии: «Взлети над суетой!» взмыть над суетой, причем 

взмыть удалось не просто над суетой - над облаками! Элитный 

интерьер пентхауса: свободное парение над суетой ...Взлетая 

над суетой; Поднимись над суетой! Квартира на самом верху, 

В. Сивкова 103 ... Такой маркетинговый ход выгоден и заказчику 

и нам, т.к. поднимает нас над суетой вокруг конкуренции. С 

высоты 55 этажа, в стеклянной башне, вознесенной над суетой 

Ленинградского проспекта, Вы сможете комфортно провести 

свое время. Мы имеем выросшую и вознесшуюся над суетой 

альтернативную оппозиционную кандидатуру господина 

Прохорова. 

Сюда же относятся пейзажи и картины с изображениями 

города далеко внизу, что дает ощущение „взмывания” и 

отрешения от суеты и даже названия выставок: Взлететь над 

суетой под парусом мечты.  

Предлагают „подняться” над суетой (или хотя бы 

приподняться) и ролевые игры, участия в ритуалах, церемониях:  

Станьте свидетелем старинного восточного ритуала, 

приподнявшись над суетой и повседневностью. Научитесь 

правильно заваривать и пить чай, Чайная церемония - это 

завораживающий ритуал, который вознесет вас над суетой и 

беспокойством. Вы насладитесь ароматом и глубиной вкуса ... 

Не располагая внутренним потенциалом для «взмывания», 

«вознесения», «взлета», иногда действительно бывает 

http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=46&ved=0CEkQFjAFOCg&url=http%3A%2F%2Fwww.floridarussian.com%2Ffeatured%2Fseminole-gliderport-experience-in-glider%2F&ei=o05jT-aiIY75sgboxti5BQ&usg=AFQjCNECsVigenkBJvGKZagxoBkmehrxxQ&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=57&ved=0CE0QFjAGODI&url=http%3A%2F%2Fwww.aviaservis.ru%2Forenburgskie-avialinii-vzleti-nad-suetoj.html&ei=wk5jT6SGMc6SswbHrLXMBQ&usg=AFQjCNEQxE8A4q0JOkUDr1ANj-U7JvlGuA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=57&ved=0CE0QFjAGODI&url=http%3A%2F%2Fwww.aviaservis.ru%2Forenburgskie-avialinii-vzleti-nad-suetoj.html&ei=wk5jT6SGMc6SswbHrLXMBQ&usg=AFQjCNEQxE8A4q0JOkUDr1ANj-U7JvlGuA&cad=rja
http://ultradizz.ru/interior/430-yelitnyj-interer-pentxausa-svobodnoe-parenie-nad-suetoj-megapolisa.html
http://ultradizz.ru/interior/430-yelitnyj-interer-pentxausa-svobodnoe-parenie-nad-suetoj-megapolisa.html
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=85&ved=0CEMQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.kumertau-city.ru%2F2010-03-09%2Fnad-suetoj%2F&ei=bU9jT-rALYfysgawm8TEBQ&usg=AFQjCNE_Is4rAW3bZQmzJseiPyEO8IunrQ&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=85&ved=0CEMQFjAEOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.kumertau-city.ru%2F2010-03-09%2Fnad-suetoj%2F&ei=bU9jT-rALYfysgawm8TEBQ&usg=AFQjCNE_Is4rAW3bZQmzJseiPyEO8IunrQ&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=34&ved=0CDgQFjADOB4&url=http%3A%2F%2Fxn-----elcna1cvkf1b1c.xn--p1ai%2F%3Fp%3D545&ei=_U1jT66aGY3tsgbgrs32BQ&usg=AFQjCNGvtTTKaAFmK3xVDTEVmMqbV_ZDyA&cad=rja
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%83%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B9&source=web&cd=34&ved=0CDgQFjADOB4&url=http%3A%2F%2Fxn-----elcna1cvkf1b1c.xn--p1ai%2F%3Fp%3D545&ei=_U1jT66aGY3tsgbgrs32BQ&usg=AFQjCNGvtTTKaAFmK3xVDTEVmMqbV_ZDyA&cad=rja


Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 102 

достаточно «приподняться» над суетой: это и пейзажи, 

«приподнятые над суетой»; и попытки вырваться из суеты 

многоэтажки, попадая в конечном счете в хаос, как молодой 

мужчина или юноша на фотографии, помещенной в Интернете: 

 

 

 
 

Впрочем, избежать суеты можно и „залегая на дно”, или, 

находясь ближе к земле, как бы избегая осколков гранаты при 

взрыве, т.е. спастись от суеты можно оказавшись ... ниже ее, как 

на этой фотографии, размещенной в сети: 

Под суетой, однако, понимается не только 

пространственное расположение. Суета может убить своей 

тяжестью: ты торопись, спеши любить, под суетой эгоистов 

нас завтра может и не быть. Под суетой могут быть: 

погребены знания, померкнуть идеальная картина завтрака и 

даже погребена цель существования любой торговой точки - 

удовлетворение интересов.  
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Характер суеты (в ее актуальном смысле) в чем-то близок 

к характеристикам социального времени. Это хорошо 

иллюстрируется следующей стихотворной импрессией, 

помещенной в одном из форумов: 
 

Читая старые страницы  

Газет! 

И для сравненья – новые, 

Где правды нет! 

 

Пройдусь я просто так, 

по заголовкам,  просто, 

И, 

Не вдаваясь в суть. 

Лишь 20 лет… 

Вся суета на месте… 

 

Далее следует перечисление заголовков: 

На страницах газет 1989 г.: 

 „Пленум ЦК Компартии Украины”. „Пойдем копать 

картошку?”. „Долгая дорога к храму”. „Чао, «Атланта», чао, 

Италия!”. „ ВЭФ: вчера, сегодня.  А завтра?”  
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На страницах газет 2009 г.:  

„На Алтае к выходным ожидается резкое потепление”. 

„Кража века в России: из квартиры похитили 6 млн. долларов и 

7 млн. евро”. «Публика хочет, чтобы мы играли топлес», 

„Судебные приставы оставили невест без платьев”. 

„Таинственные знаки на теле младенца: Чудо или 

мистификация?” „Военную медицину разбил паралич”. „Как 

заставить «Скорую» оказать помощь”. „Настройка здоровья 

вручную”. „Директор питерской школы давал детям уроки 

педофилии”. 

Как видно, названия заголовков поотдельности и в общей 

сумме, характеризуют виды деятельности и событий общества в 

1989 и в 2009 годах как суету. По-видимому такое восприятие 

действительности близко к ощущению полного хаоса, 

характерного для переходных периодов, безвидности и смуты, 

отсутствия упорядоченности, отражает рефлексию 

замешательства нового витка мифологического времени, когда 

теряются четкие связи между причинами и следствиями и, в 

конечном счете – потерю целенаправленности развития 

общества. Одним словом – Суета. 

 Газетные статьи не лишены чувства юмора относительно 

актуального смысла концепта суета. Перефразирование 

известного фразеологизма „Служение муз (музам) не терпит 

суеты” представляет собой один из любимейших заголовков: 

Служенье вкладам не терпит суеты... (далее следует вполне 

серьезная статья о банковских вкладах). Ловля блох не терпит 

суеты... (далее следует: Не позволяйте коварным блохам жить 

на ваших любимцах! Изводить блох надо в комплексе - и на 

животном, и в помещении).  

Для того, чтобы отстраниться от суеты, необходимо ее 

распознать, осознать это состояние и даже исследовать его как 

социальный феномен. Одним из примеров такого эксперимента
52

 

                                                 
52

 Показательно, что игра Джошуа Белла в метро являлась 

экспериментом газеты Вашингтон, целью которого было исследование  

восприятия, вкуса и приоритетов людей. Вместе с тем, эксперимент 
оказался показательным и для оценки силы влияния городской суеты, ее 

могущества. 
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является текст о том, как на одной из станций метро Вашингтона 

играл скрипач в течение 45 минут. Мимо него прошло более 

тысячи человек, но почти никто из них, за исключением 

нескольких детей и взрослых, не остановился. Несколько 

человек бросили мелочь в футляр скрипки. Между тем 

скрипачом был Джошуа Белл – один из лучших музыкантов в 

мире. Играл он одно из самых сложных музыкальных 

произведений, а инструментом служила скрипка Страдивари, 

стоимостью $3,5 миллиона. За два дня перед выступлением в 

метро, на его концерте в Бостоне, где стоимость билета на 

средние места составляла $100, был аншлаг.  

Если считать, что тексты СМИ предоставляют мгновенный 

срез коммуникативной компетентности носителей языка, то вот 

как понимает фразеологизм „вавилонское столпотворение” 

среднестатистический носитель  русского языка: Беспорядочная 

суетящаяся толпа, суматоха, полный беспорядок. В нашей 

школьной столовой сегодня было настоящее вавилонское 

столпотворение! Столпотворение на Белорусской; 

столпотворение на выходах из метро, Столпотворение на 

Воробьевых горах; Столпотворение вечером на День города 

было и в метро; В метро на Красной ветке столпотворение: на 

подступах к зданию МГУ были заполнены практически все 

улицы. Как видно, современное понимание слова Вавилон, как 

синонима Вавилонского столпотворения, равносильно слову 

суета, которое является доминантой синонимического ряда: 

сутолока, суматоха, неразбериха, бедлам, беспорядок, 

бестолочь, вавилон, вавилонское смешение языков, кутерьма, 

неразбериха, проходной двор, светопреставление, содом, 

столпотворение,  сумасшедший дом, сумятица, шум [ТСУ], 

кстати, недалеко ушедшие от одной из ипостасей архетипа 

суеты как смешения. 

Появился совершенно новый феномен (имеющий, конечно, 

свои архетипические корни) - Flash Mob – мгновенная толпа. Это 

явление определяется в русском языке как „моментальное 

столпотворение”, быстрая толкучка (англ.). Это „спонтанное 

сборище разных людей в условленном месте, в условленное 

http://mreporter.ru/reports/14501
http://mreporter.ru/reports/14501
http://mreporter.ru/reports/14501
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BC
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%83%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%88%D1%83%D0%BC
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время. Люди эти обычно действуют по заранее оговоренной 

инструкции, после чего мгновенно исчезают”. 

Производит впечатление употребление слова 

„столпотворение” в этом определении. Снова процессы 

наивной этимологизации образа создания Вавилонской башни, 

как факт мифологического мышления, присущего, кстати, и нам, 

современным и вполне образованным людям? Прежде всего 

попытаемся интепретировать широко известный библейский 

фразеологизм „Вавилонское столпотворение”, который имеет 

отношение к проблемам, обсуждаемым в данной статье, как с 

точки зрения вопросов понимания, с точки зрения психологии, 

так и с точки зрения процессов понимания, обусловленных 

родным языком и культурой. Как известно, данный 

фразеологизм сформировался на базе одного из прецедентных 

библейских текстов – легенды о сооружении людьми города- 

башни „до небес” с намерением „сделать себе имя”.   

Вот пример народной этимологизации в одном из форумов 

в интернете:  
- А слово СТОЛПОТВОРЕНИЕ от слова ТОЛПА или СТОЛП? 

И почему оно обозначает беспорядок? 

- Тогда Господь смешал языки народов, и люди перестали 

понимать друг друга. Тут и беспорядок. А творение было столпа до 

небес. 

- Столпотворение не означает беспорядок, это просто сбор 

толпы в одном месте... вы же сами ответили на этот вопрос... 

- Библейский сюжет, если я не ошибаюсь. И от Столпа и от 

Творения. 

- Столп-о-Творение - Творение столпа - Вавилон. Связь 

очевидна. И в качестве аргумента легендарное словосочетание – 

вавилонское столпотворение, означающее, с Вашей точки зрения, 

беспорядок..)  

- Скорее толпа от столпотворения...  

- Столпотворение вместо Сотворения. (Творение с толпой 

вместо Сотворения) 

- Столпотворение от толпы? Тогда что тут "с" делает? 

Столпы ж тут вроде ни при чем. Или при чем? Происхождение толпа 

и столп, насколько я понял Фасмера , разное. 

- А что делает "с-" в "столпиться"?  
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- Дык глагол же: скукситься, скукожиться, свернуться... Вы ж 

не скажете "не столпливаться!" 

- Не пойму я никак, что вас смущает. Сталпливаться нельзя, 

потому что глагола "столпиться" нет совершенного вида. И что?  

- А впрочем, я уже не уверен, что это от толпы. Имеется в 

виду-то ведь именно вавилонская заварушка. 

 - Да, пожалуй, от столпа, а на значение повлияла толпа. 

- Вот уж не думал, что есть сомнения.  

Был ещё "александрийский столп", к примеру.  

- Вы эт серьезно?  

- Вполне серьёзно  

- Если оно и так, то должен бы существовать синоним, 

употребляемый той частью народа, которая не была знакома с 

легендой. 

-  часто употребляю слова, с легендой которых не знаком. Но я 

уникален и, конечно, не народ. Даже не часть.  

- В раньшее время, когда не то что интернетов, а и радивов 

даже не было, и когда массы народные еще неграмотны были, процесс 

проникновения легенд в эти слои был несколько труднее. И крутились 

там скорее легенды про Б. Ягу, Кащея Б., и т.п. , нежели про столпы 

всякие. Я не прав? 

- Да, вы не правы. 

- Во-первых, легенды про баб яг в массы не проникали, а массами 

создавались. 

- Во-вторых, про Вавилонский столп массам талдычили в 

церквах сыздетства и по самый маразм. 

- Это католики прихожанам библейские сюжеты и жития 

рассказывают, а у нас, окромя молитв и псалырей, ничего. Так что 

такие вещи надо было самим читать. И потом, если б оно было 

вталдычено, так почему ж тогда этот столп нигде боле не 

встречается? 

- Вы правы: часть народа, не знающая о вавилонском 

столпотворении, должна заменять это слово на синоним "сутолока". 

Но почему-то не заменяет. А ведь нет у них такого права. 

- Во, точно синоним! Правда, почти: масштаб меньше,  и без 

тяжелых последствий. Так... суета. 

Как видно, „коллективное сознание” на страницах 

форумов в состоянии очертить границы концепта „Вавилон”, 

включительно наметить границы актуального смысла 

фразеологизма „Вавилонское столпотворение” и его 
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мифологического значения. Более того, здесь можно отметить 

понимание того, что осмысление фразеологизма „вавилонское 

столпотворение” не только культурно-специфично, оно 

обусловлено и  объемом культурного фона, который, как 

известно, различен для разных социальных групп одного и того 

же культурно-исторического общества. Таким образом, с одной 

стороны в трактовке фразеологизма прослеживаются механизмы 

наивного языкового мышления, устанавливающие членение 

слова столпотворение на морфемы по аналогии с другими 

словообразовательными моделями и по-своему выводящие 

смысл из сочетания морфем.  С другой стороны, мы становимся 

свидетелями генерирования нового знания в диалоге, 

познавателного процесса, которое имеет отнюдь не линейный 

характер. 

Продемонстрируем опять-таки на примере текста, 

выложенного на одном из форумов, рефлексию процесса 

осознания настоящего смысла фразеологизма базе осмысления 

составных частей его опорного слова.  
Хорошо помню свое удивление, когда я вдруг осознала, что это 

из самых глубин детства знакомое выражение с понятным смыслом 

изначально означает процесс строительства известной башни. 

Волшебно-монолитное слово „столпотворение” распалось на такие 

неожиданно простые и ясные составляющие. Раньше слово это у меня 

ассоциировалось не с творением столпа, а со словами "толпа", 

"толпиться", "столпиться". В Вавилоне же, по моим тогдашним 

(совпадающим, впрочем, с нынешними) понятиям, толпиться было 

кому. Приставка с- либо указывала на динамику происходящего, либо 

говорила о конечном результате только что завершившегося процесса. 

Как в слове "сбор" (грибов, подписей), "сборы" (в дорогу) - процесс, или 

"сбор" (пионерский), "собрание" - когда все собирались, собирались, и 

вот, наконец, собрались (налицо результат), причем собирание как 

действие завершилось только что. Примерно то же можно сказать о 

второй части слова ("-творение"): либо процесс (особенно в сочетании 

с приставкой с-), либо результат. То есть целиком слово 

"столпотворение" означало процесс собирания где-то большой 

разномастной и шумной толпы, либо кульминационный момент 

такого толпообразования (а вот, кажется, и синоним родился! тоже 

двусмысленный - процесс/результат; стилистика, правда, не та), 

когда все уже пришли, галдят на всех языках - шум, гам, слухи, полная 
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неразбериха. Хаос - либо нарастающий, либо достигший наивысшей 

точки. Созданию картины весьма способствовало созвучное "Ой, что 

ТВОРИТСЯ!", а также то, что в такой ситуации можно много чего 

наТВОРИТЬ... 

Рефлексия процесса понимания на самом деле уже близка 

к интерпретации: понимание „для себя” выкладывается в уже 

установленные логические и причинно-следственные связи с 

восполнением недостающих элементов -  смысла метафор и 

символов. В этом смысле можно согласиться с 

В.З.Демьянковым, который считает, что „интерпретация 

представляет собой одновременно и процесс, и результат в 

установлении смысла речевых (и / или неречевых действий) 

[Демьянков 1996: 31]. 

В современных текстах, авторами которых являются 

весьма образованные люди (например психологи), встречаются 

двусмысленности, на первый взгляд, свидетельствующие о 

смешении образов толпы и столпа. Из приведенного текста, 

однако, понятно, что автор знаком с библейской легендой и 

хорошо различает смысл слова столпо- Творение и 

словосочетания Творение толпы, поэтому здесь не приходится 

говорить об отсутствии данного фрагмента культурного фона в 

сознании автора статьи. Скорее, речь идет о том, что автор 

понимает сближение библейского образа Творения столпа и по 

аналогии двусмысленности толпы-Творения (образования 

толпы) и толпы Творения – сооружения Вавилонской башни 

толпой (народом).   
Ребенок и столпотворение 

Если твоя семья живет в мегаполисе или в более-менее крупном 

городе, привыкать ребенку к столпотворению придется довольно 

рано. Метро, общественный транспорт, супермаркеты, площади – все 

это места скопления людей... Что такое столпотворение? В русском 

не случайно слово это двузначно - и в нем сложены образ и творения 

столпа - и создания толпы”.  

Выяснение сущности вавилонского столпотворения 

осуществляется в форме диалога – дополнения своего 

собственного знания коллективным. Вот как это происходит в 

одном из форумов: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1044046
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1044046
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- Сегодня по каналу "Культура" будут показывать фильм про 

строительство Вавилонской башни. Так ведущая сказала: "Это было 

Вавилонское столБотворение", что звучит логично. А кто знает, как 

это превратилось в столПотворение? И что правильно на самом 

деле?  

- "Александрийский столП", а в подножье фонарные 

"столБы". (Далее приводятся  пары слов „Столб - столп” и 

„Смирнов - Смирнофф”, которые должны объяснить процессы 

оглушения и сосуществование обих форм – со звонким и с 

глухим согласным на конце слова Т. Ч.) 

- Начали столботвореніе, а по промыслу Администрации 

кончилось столпотвореньем. В этой реплике – прослеживается 

смешение смыслов – столпотворение осознается как образование 

толпы. Далее следует реплика более сведущего участника, 

возможно, филолога: 
- Не совсем равноправны... Столп - более старая и исходно – 

единственно правильная, но сейчас считается устаревшей. 

Сохраняется в устоявшихся сочетаниях "вавилонское 

столпотворение", "Александрийский столп" и т.п. Столб - напротив, 

более новая, но сейчас ставшая предпочтительной. 

- Близость смыслов, объединенных ситуацией 

строительства Вавилонской башни (столпа) народом (толпой) 

порождает игру слов: В тех странах, где толпы стали 

социальной реальностью, старинные столпы общества 

рушатся друг за другом...  На форуме приводятся также данные 

словарей, в том числе этимологических, которые 

свидетельствуют о том, что слова столп и толпа имеют разные 

корни и являются разными словами: Слово «столб» на 

литовском языке звучит как ‘stulpas’. Stabas -столп stiebas – 

стебель, stuburas – позвоночник, stalas и priestalis – стол и 

престол практически соответствует русскому. Во всех этих 

словах прослеживается индоевропейский корень «ST» и 

традиции возведения некоей надземной вертикали в центре 

пространства обитания человека, характерной для всех народов 

мира [http://rudocs.exdat.com/docs/index-394745.html]. Таким 

образом зафиксирован процесс интерпретации – понимания „для 

других”. Вполне возможно, и такое бывает в форумах, что 

диалог-интерпретация сконструирован одним человеком. 
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Диалогq на самом делеq представляет собой весьма удобную и 

эффективную интепретационную форму, более того, еще в 

древности использовался как инструмент для развития 

мышления человека. Известно, что еще в 3-2-м тысячелетиях до 

н.э. – в «Ригведе», «Упанишадах», «Махабхарате», «Илиаде», 

«Одиссее» диалог использовался часто и как литературный 

прием. Наиболее убедительно его интерпретационная и 

обучающая мощность доказывается знаменитыми диалогами 

древних философов – Сократа, Платона и Аристотеля, которыe, 

кстати, стали творцами научного дискуссионного диалога.  

Возвращаясь, к нашей теме, можно отметить, что анализ 

этимоогии слов столп и толпа, показывает, что это разные 

слова:   

Слово столп происходит от праслав. *stъlpъ наряду со 

*stъlbъ (см. столб), родственно лит. stul  pas "столб", лтш. st lps 

"столб; голень, икра", stulpe "средняя кость ноги", о чем 

свидетельствует Фасмер [ЭСФРЯ 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fasmer.html.].  

Слово же толпа, как указывает тот же автор,  происходит 

от праслав. *tъlра или *tьlра родственно лит. talpà «ёмкость, 

объём», латышск. tаlра «помещение», лит. telp , tilpa , til  pti 

«помещаться, входить», латышск. tìlpt, tęlpu, tilpstu, tilpu 

«помещаться, входить, доходить», лит. t lpinti «давать место, 

умещать», др.-инд. tálpas м., tаlрā ж. «ложе, седалище», ирл. 

tallaim «нахожу место» [ЭСФРЯ  

http://www.onlinedics.ru/slovar/fasмmer.html.].  

Тем не менее, как в слове столпотворение с одной 

стороны, так и в слове толпа - с другой, (с точки зрения ее 

образования/сотворения и ее сущностных характеристик) 

прослеживается определенная связь – это архетип суета 

который, как было уже показано, содержится в названии города 

– Вавилон, а семантически близок синонимам слова толпа:  

скопище, сборище, орда, орава, ватага, люд; народ, 

простонародье, масса, плебс, улица, (почтеннейшая) публика, 

чернь (непросвещенна), улица, с бору да с сосенки (правильнее: с 

бору по сосенке), общество, стая, стадо; гурьба; массовка, 
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стайка, полк, шобла, фестиваль, легион, люди, клиентура, 

толпища, пипляк, кагал, кодла.  

Еще более категоричны определения к слову толпа. Почти 

все они в равной мере могут определить слово суета. Во всяком 

случае, большая их часть, свидетельствующая о размерах, 

составе и внешнем облике толпы: безликая, безобразная, 

беспорядочная, бессметная (устар.), бесформенная, изрядная, 

кишащая, многолюдная, многоцветная, многочисленная, 

нарядная, непроходимая, несметная, нестройная, несчетная, 

оборванная, огромная, пестрая, разнокалиберная, разноликая, 

разнородная, разноцветная, разношерстная, скученная, 

тысячная, цветная. 

Звуковые характеристики толпы являются не менее 

показательными: Безмолвная, галдящая (разг.), глухая, 

говорливая, горластая (разг.), гудящая, кричащая, многоголосая, 

многошумная, молчаливая, онемелая, ревущая, тысячеголосая, 

шумливая, шумная. То же самое относится и к ее физическим и 

психологическим свойствам: бездельная (разг.), беспечная, 

безумная, бестолковая, бесчувственная, буйная, веселая, 

взбудораженная, взволнованная, волнующаяся, встревоженная, 

голодная, грозная, грубая, дикая, жадная, лукавая, любопытная, 

мирная, мрачная, неприветливая, неугомонная, оживленная, 

озверевшая (разг.), осатанелая (разг.), остервенелая 

(простореч.), очумелая (простореч.), праздная, праздничная, 

праздношатающаяся, пьяная, разгоряченная, разъяренная, 

слепая, угрюмая, яростная,  горячая, празднично-курортная, 

развязно-туристская, резвая. 

Если и могут возникать какие-либо сомнения 

относительно некоторых синонимов, входящих в эти три группы, 

то общая импрессия внешнего облика, психологического 

состояния и звуковых характеристик толпы достаточно близка к 

семантическому объему и эмоциональной оценке слова суета в 

его сегодняшнем, актуальном, смысле.      

  Таким образом, интерпретация концепта суета и 

связанного с ним фразеологизма Вавилонское столпотворение в 

СМИ и в интернет-форумах репрезентирует различные 

механизмы человеческого мышления в условиях различной 
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степени дефицита знаний, их восполнения и выяснения путем 

диалога, а также путем обращения к коллективному сознанию – 

к партнеру/партнерам по диалогу, диалогу с книгой, со словарем, 

с самим собой (путем рефлексии). Понимание и получение 

новых знаний, их интерпретация представляет собой сложный 

путь осознания древних символов, взаимодействия этих 

символов с жизненным опытом одного человека и 

лингвокультурным сообществом, установления точек 

соприкосновения и осмысления новых ситуаций, приводящих 

иногда к отождествлению неотождествимого и нахождению 

глубинных смыслов, связывающих архетипы и продукт анализа 

их вербализованных форм. Этимологизация слова и/или 

словосочетания в условиях дефицита знаний, таким образом, 

представляет собой один из механизмов понимания, 

характерного как для детского языкового сознания в период 

овладения языком, так и для взрослых членов 

лингвокультурного общества.  
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Культурная составляющая как основа  
концептуальной модели  

(На материале концепта ‘медведь’ в русской 
лингвокультуре) 

 
Елена Стоянова 

 
Cultural component as the basis of the conceptual model  

(Based on the concept 'Bear' in Russian language and 
culture) 

 
Elena Stoyanova 

 
Abstract: Mythologems 'bear – а totem, idol, god' and 'bear - a 

man' are the foundation of the cultural component of the concept 'bear' 
in Russian language and culture. The subsequent historical and cultural 
development of the concept is due to the influence of these myth`s 
structures as prototypes of the conceptual model of the world. These 
conceptual images are formed within prelogical understanding and 
explaining of the reality. The archetypal representations, clad in a 
linguistic form and transformed оf consciousness in the semantic 
structure are an integral part of Russian culture. They function at 
different stages of Russian culture and as a conceptual framework guide 
the development of modern linguistic consciousness. 

 

Keywords: Russian language and culture, concept, concept`s 
structure, mythologem. 

 

Концепт представляет собой сложное культурно-

ментально-языковое образование и является единицей, 

связывающей „воедино научные изыскания  в  области  культуры,  

сознания  и  языка, так как он принадлежит сознанию, 

детерминируется культурой и опредмечивается в языке” 

[Слышкин 2000: 9]. Исследования концептов осуществляются в 

рамках лингвокогнитивного и лингвокультурного подходов, 

которые “различаются векторами по отношению к индивиду: 

лингвокогнитивный концепт – это направление от 
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индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный 

концепт – это направление от культуры к индивидуальному 

сознанию” [Карасик 2004: 117]. При обоих подходах в центре 

внимания исследования оказывается культура как исходное или 

конечное знание. Это дает нам право утверждать, что культурный 

(ценностный) слой является основополагающим компонентом в 

многомерной концептуальной модели. Неслучайно 

Ю.С.Степанов определяет концепт как «сгусток культуры в 

сознании человека, <...> то, посредством чего человек <...> сам 

входит в культуру» [Степанов 1997: 10, 40-41]. 

Концепт представляет собой мировззренчески 

ориентированную ментальную единицу, хранящуюся в сознании 

языковой личности и объективированную в языке. В 

лингвокультурологии он принадлежит к ментефактам и является 

элементом когнитивной базы как ядра национального 

культурного пространства [Красных 2002: 40, 207].  

Концепт имеет сложную структуру, в описании которой 

выделяется, с одной стороны, фактуальная составляющая, 

содержащая логико-предметную информацию, а с другой – 

культурно-коннотативная наполненность, включающая в себя 

образную, культурную и эмотивную составляющие, а также 

актуальное содержание и развитие понятия в свете современной 

лингвокультурной ситуации. 

Целью данной статьи является изучение историко-

культурной составляющей концепта ‘медведь’ в русской 

лингвокультуре. Образ медведя имеет важное значение в 

материальной и духовной культуре русского народа. 

Формирование указанной концептуальной модели начинается в 

глубокой древности. В своем развитии он проходит несколько 

этапов, но его основа, заложенная в языческой культуре, в период 

дологического познания мира человеком, оказывается 

действенной и в наши дни.   

Археологические находки, так называемые «медвежьи 

пещеры», обнаруженные учеными на территории различных 

государств, позволяют отности его к эпохе палеолита [Рыбаков 

1980; Narr 2008; Медведева 2011]. Именно с древнекаменным 

периодом исследователи связывают появление человека (Homo 
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sapiens), создание древнейших произведений искусства, 

соотносят признаки существования религиозных культов и 

ритуалов, в частности ритуалов погребения. В тот период человек 

находится во власти мифологического мышления, связанного с 

эмоционально-чувственным (не проводящим грани между 

чувственным образом и самой реальностью) восприятием 

человеком окружающей действительности. Основными 

способами осмысления мира становятся миф и ритуал, а  

смысловыми единицами дологического мышления выступают 

коллективные представления, формирующиеся по законам 

сопричастности, эмоционально-чувственного познания мира. 

Жизнь человека в этот период протекает в соответствии с 

установленными схемами, образами, символами, в гармонии с 

окружающим миром, в единстве с природой. С.А.Токарев и 

Е.М.Мелетинский указывают на тот факт, что «первобытный 

человек еще не выделял себя из окружающей среды» - будь то 

природа или человеческое сообщество [Мифологический словарь 

1991: 12]. 

Славянская мифология отображает мифологические 

представления живущих родовыми общинами земледельческих 

племен, жизнь которых проходит среди природы и в сильной 

зависимости от нее.  

Неслучайно характерной чертой мифического мышления 

славян оказывается антропоморфизм, проявляющийся в 

одухотворении стихий природы, наделении природных явлений 

духовными и телесными характеристиками человека. Духовное 

единение с животными, которых человек наделяет человеческими 

чертами, имеет важное значение в жизни древних людей. 

Антропоморфные изображения и представления о существовании 

полулюдей-полузверей могут свидетельствовать о появлении у 

людей верхнего палеолита пантеона богов или 

сверхъестественных сущест [The Prehistory of the Mind 1996; 

Lerro Bruce 2000: 17-20]. Магические действия шаманов как 

сцена отождествления шамана с духом зверя, в целях пожелания 

удачной охоты, плодородия и т.д., обусловливается пониманием 

общности природы и племени. Подобное ритуальное 

переодевание в шкуры животных и использование масок 
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характерно для современных племенных сообществ и в то же 

время в развитых формах человеческой организации является 

проявлением традиционной культуры в буднях и праздниках 

различных народов.  

Изображения и захоронения медведей, а также глиняных 

статуэток в виде медведя, покрытых медвежьей шкурой, 

изготовленные из медвежьих костей предметы неутилитарного 

назначения, свидетельствуют о древнем тотемном культе этого 

животного [Narr 2008]. По мнению исследователей, организация 

костных медвежьих комплексов в ашельскую и мустьерскую 

эпохи является выражением особого отношения человека к 

медведю [см. также Столяр 1985; Житенев 2000]. В период 

верхнего палеолита наряду с целостными захоронениями медведя 

обнаружены его фрагментарные останки (голова, лапы) как 

ключевые символические атрибуты в представлениях человека о 

себе и об окружающем мире. Ассоциативная связь ‘целое – часть 

целого’, по которой узнается медведь или другое культовое 

животное является устойчиво закрепленной в рамках 

мифологической символизации. В качестве следствия можно 

рассматривать более позднее ритуальное и обрядовое 

использование маски медведя или медвежьей шкуры, 

символизирующих зверя. 

Обожествление животных, представление о неразрывном 

единстве-родстве реальных людей с их предками и богами 

занимает важное место в мировоззрении славян. Попытка 

перенести свой образ жизни на окружающую действительность 

приводит к восприятию мира как универсальной родовой 

общины, в которой все объекты и явления одухотворяются и 

воспринимаются в тесной родственной связи, что и ведет к 

гармонии. Все это находит свое отражение в сложной системе 

языческой символики. Славянская мифология раскрывает 

социально-культурные и психические свойства славян, всю 

сложность семантических связей мифологических персонажей, 

предстающих в качестве символического изображения стихий 

природы. В последствии формируется трехуровневая модель 

мира: „нижний, подземно-подводный (символ – ящер), средний – 

земной и верхний – небесный, звездный” [Рыбаков 1980]. 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 122 

В.В.Иванов и В.Н.Топоров подразделяют мифологические 

персонажи по функциональным, ценностным и другим признакам 

на высших и низших, а человека в его мифологизированной 

ипостаси соотносят с обоими уровнями мифологической системы 

[Иванов, Топоров URL]. Подобная градация подразумевает связь 

высших уровней с небесными структурами, а низших – с 

подземными.  

На низшем уровне мифологической системы находится так 

называемая демонология, сформировавшаяся в «подражание» 

божествам и в противопоставление им (домовые, лешие, 

водяные, русалки и др.). Славяне верят в добрых и злых духов, 

верят в то, что они сопровождают их всю жизнь, помогают им 

или наоборот, наказывают их. Таким образом, всесакральность 

является ведущим свойством мифологической модели мира. На 

высшем уровне находятся мифологические персонажи, 

получившие статус божественных (Перун, Даждьбог и др.). Как 

уже упоминалось выше, каждый бог является символом 

определенной природной стихии, бесспорно оказывающей 

влияние на жизнь славян, занимающихся земледелием. 

Б.А.Рыбаков указывает на «воинственность» божеств, 

снабженных обилием оружия и доспехов, их атрибутами 

являются кони, колесницы и т.д. [Рыбаков 1980]. Отражение 

культа силы, характерного для язычества, прослеживается в 

дальнейшем развитии мифических образов и формировании в 

языке метафорического их осмысления. На более низком уровне 

располагаются мифологические персонажи, лишенные 

божественной сущности. Они имеют непосредственное 

отношение к судьбе отдельного человека и его семьи (Род, Чур / 

Щур и др.).  

Сущность мифологии раскрывается в бинарных 

оппозициях, члены которых часто маркируются один 

положительно, а другой - отрицательно: Космос / Хаос, Земля / 

Небо, жизнь / смерть, правый / левый, белый / черный, добро / 

зло, верх / низ и др., где отрицательное воспринимается как 

попытка нарушения гармонии, как отклонение, которое 

нуждается в упорядочивании. Бинарные оппозиции, служат 

одним из основных средств описания мифологической модели 
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мира. С их помощью осуществляется структурирование 

пространства (верх-низ и т.д.), времени с характерным признаком 

циклического возрождения (день-ночь), социо-культурной 

сущности жизни (свой-чужой) и т.д.  

Бинарная оппозиция является неосознанным средством 

обобщения и регламентации объектов окружающей 

действительности. Миф характеризуется эмоциональностью и 

нерасчлененностью – он не проводит грани между образом и 

значением. Осознание обобщенности ведет к разрушению мифа и 

рождению метафоры. Метафора представляется формой 

«продолжения» жизни мифа, обеспечивая межпоколенную 

трансляцию архетипических образов, поэтому отголоски мифа 

имеют место в современном языковом сознании. С помощью 

метафоры формируются связи между объектами действительного 

мира в рамках целостности первообраза.  

Характерными чертами традиционного видения мира 

является тесная связь реального и нереального, синхронии и 

диахронии. Миф как категория бытия носит вневременной 

характер и, благодаря концептуальной составляющей и 

универсальности мифологических моделей, продолжает жить и в 

современном мире. Концепция мифа, по определению 

С.Ю.Королевой, утверждается в современной науке „в качестве 

всеобщей психоментальной матрицы, или универсальной 

ритуально-поведенческой схемы, или емкой логической 

структуры”, имеющей фундаментальные родовые черты 

человеческого сознания [Королева URL].  

Структурной единицей мифа выступает мифологема (от 

др.-греч. μῦθος сказание, предание и др.-греч. λόγος - мысль, 

причина), представляющая собой логически структурированный 

архетип, метаобраз. Мифологема - это некая „кросскультурная” 

идея, пронизывающая человеческое сознание. Развернутые 

образы (мифологемы) служат концептуальным обоснованием 

состояния общества и поведения в нем. Мифологема 

представляет то, что забыто и „скрыто” для современного 

человека, но сохраняется в глубинных структурах его сознания. 

К.Г.Юнг [1991] утверждает, что в любой мифологической 

системе существует архетипический пласт сюжетов, который он 
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называет слоем первообразов, коренящихся на бессознательном 

уровне человеческой психики и являющихся универсальным для 

различных культур. В качестве универсального культурного 

принципа познания и осмысления мира выступает животный мир. 

Несомненно в русской культуре главенствующая роль среди 

животных принадлежит медведю. Именно медведь чаще всего 

встречается в различных структурах русской культуры. 

Мифологические представления о медведе и сейчас продолжают 

жить и прочно закреплены в языке: в пословицах и поговорках, 

во фразеологии; они находят свое отражение в народных 

традициях, обрядах и ритуалах, заговорах и приметах, в 

фольклорных произведениях.  

Мифологема является принадлежностью вербального и 

эмоционально-предметного кодов. А ее амбивалентная природа, 

осуществляющая взаимосвязь мифологической системы 

воззрений и языковой репрезентации, позволяет использовать ее 

в качестве инструмента лингвокультурного исследования. 

Мифологема, как утверждает В.А.Маслова, „если не полностью 

контролирует семантику ФЕ, то, несомненно, направляет и 

корректирует ее современное функционирование” [Маслова 2001: 

87]. В рамках данной статьи мы ограничимся рассмотрением двух 

основных мифологем, отображающих суть медвежьего феномена: 

это мифологемы ‘медведь – тотем, божество’ и ‘медведь – 

человек’. 

 

Мифологема ‘медведь – тотем, божество’ 
 

Культ медведя является элементом зоолатрии. Он 

проявляется  в особом отношении к медведю, в его почитании, а 

также в создании целого комплекса ритуалов, участником 

которых является медведь или творимый с помощью 

символических атрибутов его образ. 

Широчайшая сфера табуирования свидетельствует о 

сакральности медведя. Это связано с особенностями 

мифологического сознания, в котором назвать на языке 

языческих представлений означает позвать. Табуирование 

названия этого зверя характерно для различных народов. В его 
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основе лежат различные характеристики медведя (окрас, 

внешний вид, привычки и др.), что отражается в современных 

языковых системах: в русском языке медведь ‘тот, кто есть мед’, 

в германских языках bear, Bar ‘бурого цвета’, в литовском языке 

lokis ‘лохматый’.  

Кроме того, существующие номинации медведя в русском 

языке, по обобщению Г.Г.Слышкина [2004], демонстрируют 

множественность ассоциативных связей: 

- любимая пища → медведь; 

- форма и размер стопы → косолапый, лапистый зверь; 

- форма хвоста → куцый, куцык; 

- сила → ломака, ломыга, костоправ; 

- обилие шерсти → косматый, космач, мохнатый, мохнач; 

- главенствующее положение в лесу → лесник, лесной 

архимандрит; 

- места дрессировки → сергацкий барин, сморгонский 

студент и т.д.  

По мнению Б.А.Рыбакова, важным доказательством 

существования медвежьего культа являются находки в городище 

Тушемля на Смоленщине, датируемом VII-VIII вв. н.э., т.е. тем 

временем, «когда славянская колонизация продвигалась в толщу 

балто-литовских и финно-угорских племен» [Рыбаков 1974: 141]. 

Складывание культа относится к дошаманскому периоду. 

Отголосками каменного века являются культ медвежьей лапы, 

сказочный богатырь Медвежье Ушко, получеловек-полумедведь, 

богатыри, одетые в медвежьи шкуры.  

В период палеолита в сформировавшемся пантеоне 

языческих Богов медведь имеет прочную связь с таким 

божеством, как Велес / Волос. По предположению Б.А.Рыбакова, 

Велес / Волос является не небесным божеством, а земным 

покровителем отважных охотников, одетых в звериные шкуры и 

уподобленных тем животным, на которых они нападали [Рыбаков 

1980]. Существует несколько гипотез о происхождении названия. 

В.В.Иванов и В.Н.Топоров определяют Волос как волосатый, 

волохатый; отсюда – волхв – тоже волохатый. А значение корня 

vel, связывают со словом мертвый (ср. в древнеанглийском языке 

wael – ‘оставшийся на поле боя, труп’, в литовском welis – 
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покойник, welci – души умерших), что проливает свет на более 

поздние связи Волоса с культом мертвых [Веселовский 1889: 296-

297; Иванов, Топоров 1974: 49, 54, 57, 65]. 

Развитие божества проходит две стадии, выделяемые в 

соответствии с родом занятий древних славян. Первой из них 

является охотничья стадия. Особенно продолжительной она 

является у северных, таежных народов, где охота долгое время 

сохраняет свое значение. Предположительно, сведения о связи 

Волоса с культом медведя идут с далекого севера славянского 

мира, из Ярославского Поволжья. Велес мог означать ‘духа 

убитого зверя’, ‘духа охотничьей добычи’, т.е. бога того 

единственного богатства первобытных охотников, которое 

олицетворялось тушей побежденного зверя. Иными словами, 

Велес - это ‘бог мертвого зверя’, сохраняющий связь с миром 

мертвых [Рыбаков 1980]. Н. Н. Воронин относит его к более 

поздней фазе развития охотничьего общества, к периоду неолита 

или бронзового века. На этой стадии на смену женским 

божествам приходят мужские. Так, например, культ небесных 

рожаниц-лосих вытесняется представлениями о хозяине леса в 

виде медведя. На той же стадии происходит и замена 

наименования созвездий: созвездия Лося становятся Большой и 

Малой Медведицами [Воронин 1960]. Исследователи 

прадполагают, что само название божества может быть 

нарицательным иносказанием как табу на подлинное имя, что 

фиксируется самой лексемой (ср. Волос – волохатый, косматый; 

медведь – ведающий мед).  

Велес / Волос продолжает отождествляться с медведем и в 

период бронзового века, в период развития у славян 

скотоводства, которое воспринимается как следствие охоты. 

Однако тогда происходит функциональное расслоение образа 

божества: с одной стороны, медведь как «лесной царь», которому 

приносятся просьбы о сохранности всей скотины, а с другой – 

Велес как покровитель скота в пору пастушеских переселений 

[Рыбаков 1974]. Таким образом Волос-медведь окончательно 

становится «скотьим богом». В земледельческую эпоху Волос / 

Велес вплоть до Киевской Руси существует как бог богатства. 

Слово скот до периода средневековья означает не только 
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домашних животных, но и имущество, деньги, богатство, отсюда 

скотолюбие - корыстолюбие; скотница – казна [Срезневский 

1958: 386-388]. В сознании древних пахарей продолжает 

оставаться значимым культ предков, поэтому Велес сохраняет 

прежнюю связь с миром мертвых. 

В период христианства медвежья символика 

прослеживается в связи со святым Власием. В русском фольклоре 

фиксируется трансформированное имя славянского Бога Волоса 

(Велеса) – Власий. По аналогии он также считается покровителем 

животных, исцеляющим зверей и птиц. В народном календаре 

Власьев день - праздник, посвященный св. Власию 

Севастийскому и отмечаемый 11 (24) февраля. Власьев день – это  

коровий праздник. Власию молятся о сбережении домашнего 

скота. В храм приносят коровье масло и кладут в дар перед 

образом св. Власия, а иногда мажут икону: У Власия и борода в 

масле - гласит русская пословица. 

Однако христианская традиция не полностью ассимилирует 

образ Велеса, частично моделируя представления о нем как о 

злом духе, черте (ср.: русские диалектные ёлс, волосатик, 

волосень – ‘нечистый дух, чёрт’, чеш. Veles – ‘злой дух, демон’). 

Очевидно это происходит на основе языческих представлений о 

связи медведя с нечистой силой, а Велес, как известно, 

соотносится с медведем.  

Культ медведя прослеживается в магических действиях и 

ритуалах, иммитирующих охоту, которые осуществлялись 

древним человеком в звериных шкурах мехом наружу. В 

древности таким образом маскировались охотники, а 

впоследствии – волохатые (то есть в косматой шкуре) колдуны-

жрецы. Медвежья шкура как ритуальная одежда доходит до XIX 

века [Рыбаков 1980]. В славянском календаре отголоски культа 

медведя сохраняются в виде медвежьего карнавала - ряженья в 

звериные маски и в вывороченные тулупы, который 

производился два раза в год – на зимние святки и на масленицу – 

в период зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. 

Масленица уходит своими корнями в ритуалы весеннего 

пробуждения медведя, существовавшие у многих народов (ср. 

древнегреческие „комедии” от комос – медведь; белорусские 
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„комоедицы” и др.). Медвежья шкура обязательно присутствует 

во время празднования русской масленицы: наряду с шествиями 

ряженых, иногда даже на куклу Масленицу надевали шубу, 

вывороченную мехом наружу, а также существовал обычай во 

время празднования катать молодоженов на шкурах животных 

[Мадлевская 2007: 151].  

В русском языке мифологема ‘медведь – тотем, божество’ 

находит свое отражение и развитие во фразеологии и 

многочисленных паремиях. Языковой материал как 

свидетельство культа медведя демонстрирует следующие 

аспекты:  

 властительность. Например: Хозяин в дому, что 

медведь в бору: хозяюшка в дому, что оладья в меду. Хозяин в 

дому, что медведь в бору: что как хочет, так ворочит. Закон – 

тайга, медведь – хозяин. Медведь в лесу - что боярин в городу. В 

лесу и медведь архимандрит.  

 исключительность. Например: Медведь корове не 

брат. Не прав медведь, что корову съел: не права корова, что в 

лес зашла. 

 защита. Например: Медвежий глаз в избе. 

 императивность. Например: Лег медведь и игра легла. 

 неповерженность. Например: Кобыла с медведем 

тягалась – только у нее хвост да грива остались.  

 связь с нечистой силой. Например: В лесу медведь, а в 

доме мачеха (Ср. В лесу леший, а дома мачеха). Кто видал, чтоб 

медведь летал: он пеший, как леший! 
 

Культ медведя прослеживается в мифах, фольклоре, 

символах, пословицах и поговорках и обнаруживает яркие 

проявления в наши дни в визуальных и вербальных знаках 

культуры: напр., в современных логотипах, номинациях, 

массмедийной метафоре и др.  

Пройдя стадию божества и тотема, медведь становится 

талисманом, оберегом, который несет в себе следы прежних 

значений, сохраненных народной памятью. Несмотря на то, что 

традиционно медведь относится к чистым животным 

[Мадлевская 2007], он близко знается с нечистой силой, которая 
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может принимать его облик. Считается, что медведь родной брат 

лешему. Его иногда и называют лешим или лесным чертом. В то 

же время черт боится медведя и убегает от него. Медведь чует 

ведьму в доме, может одолеть и изгнать водяного или домового.  

Чаще всего в качестве оберега используются когти, клыки и 

шерсть медведя – это хороший амулет для защиты от сглаза и 

порчи. Медвежий коготь был важным оберегом для мужчины, 

помогал выиграть военную битву и завоевать любовь. 

Новорожденному мальчику вешали медвежий коготь над 

кроваткой, а когда подрастал, перевешивали ему на шею. 

Мужчине лучше не расставаться с таким оберегом ни днем, ни 

ночью - перед сном класть его в изголовье. И в наше время 

популярны брелоки и подвески, сделанные из когтей и клыков 

медведя. В русской мифологии [Мадлевская 2007: 267] 

определяются основные принципы медведя-оберега. Например: 

правый глаз медведя вешали ребенку на шею для храбрости. 

Череп медведя, прибитый у входа в дом обеспечивал 

безопасность дома. А череп, когти и шерсть медведя, 

вывешанные в хлеву служил для оберега и плодовитости скота.  

Предметы медвежьей охоты играли важную роль для 

лечения различных заболеваний. Например, шерстью медведя 

окуривали больных: от испуга, от лихорадки и от демонической 

болезни, нападающей на рожениц. Сквозь медвежью челюсть 

протаскивали больного ребенка. Считалось, что съевший сердце 

медведя, исцелится сразу от всех болезней. Отвар из 

медвежатины пили и до сих пор иногда пьют от грудных 

болезней. Салом натираются от обморожений, ревматизма и 

других болезней, мажут лоб, чтобы иметь хорошую память. 

Образ медведя встречается в заговорах от различных болезней 

[см. подр. Мадлевская 2007: 272]. 

Само имя Медведь могло выступать как оберег. До 

введения на Руси христианства наречение ребенка именем, 

представляющим собой название животного, было очень 

распространенной традицией, что соответствует языческим 

представлениям человека о мире, единению человека и природы. 

По мнению исследователей, фамилии Медведь, Медведев, 

Медведский и др. появились у русских не позднее XIV века (ср.: 
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Иван Андреевич Медведь Чеботов (первая половина XIV в.), 

крестьянин Кондратко Медведь (1495 г.), крестьянин Ивашко 

Медведев (1500 г.) [Веселовский 1974].  

Не случайно в настоящее время медведь используется в 

качестве талисмана различных спортивных команд и клубов; 

лексема является частью их названий. Спортсменов, членов этих 

команд, в названиях которых присутствует лексема медведь, 

часто называют медведями. 

Например: Бурый медведь был официальным талисманом 

Олимпийских игр в Москве в 1980 году. Самый популярный 

талисман российской Суперлиги – медведь. Тут вам и бурый 

медведь ярославского «Локомотива», и белый из Новосибирска, а 

в прошлом году в Москве символом чемпионата мира стал 

медвежонок Тимка (авангард 09.04.2008). У новокузнецких 

хоккейных команд «Металлург» и «Кузнецкие Медведи» 

появились талисманы – Йети и Медведь (провинция.ru 

25.10.2011). Клуб МХЛ называется «Белые Медведи» – 

Челябинск; «Кузнецкие медведи» – это хоккейная команда 

молодежной лиги; «Новгородские Медведи» – команда по 

алтимату (фрисби); «Сибирские медведи» - название мотоклуба 

и др.  

Медвежья тематика становится популярной в номинации 

различных предметов и изделий: конфеты, водка, пиво, 

оборудование и др. Это ведет к созданию целого медвежьего 

бренда в России.  

Например: В России медвежий бум. В ходе выставки 

выяснилось, что за последние несколько лет производством 

самых разных медведей стали заниматься представители 

разных слоев населения (Поединок 21.12.2011); Управделами 

президента зарегистрировало конфеты "Кремлевский мишка" 

(Lenta.ru 21.12.2011);  Водку «Володя и медведи» разрешили 

продавать в России (РегионСамара.ру 13.09.2011); Извлекать 

тело из покореженной машины пришлось пожарному расчету 

ПЧ-30 при помощи спецоборудования ГАСИ «Медведь» (Родной 

город - Волгоград 19.08.2011); Пивной сайт «Белого Медведя» 

недоступен (Пивная.Ру 18.11.2011); Дипломы II степени 

присуждены: пиво светлое бутылочное «Шихан», «Три 

http://poedinoktv.net/v-rossii-medvezhij-bum/
http://lenta.ru/news/2011/12/21/kremlinbear/
http://lenta.ru/news/2011/12/21/kremlinbear/
http://regionsamara.ru/readnews/21805
http://regionsamara.ru/readnews/21805
http://pivnaya.ru/pivnie-novosti/887-pivnoi-sait-belogo-medveda-nedostupen.html
http://pivnaya.ru/pivnie-novosti/887-pivnoi-sait-belogo-medveda-nedostupen.html
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медведя», «Стрелец классическое» и «Три медведя кристальное» 

11% ... (Новости 66.ru 03.05.2011) и др. Медведь появляется в 

названиях гостиниц, баз отдыха и др. Например: Трехзвездочные 

отели Вологды это гостиница Спасская, Бодрость, Русский 

медведь и др. (ProHotel.ru 01.09.11); Накануне самарская команда 

прибыла в пункт назначения, разместилась в гостинице 

«Медвежий угол» и вечером провела тренировку, сообщает 

пресс-служба БК «Красные Крылья» (РегионСамара.ру 

 27.09.2011) и др. 

Медведь становится участником политической игры и 

инструментом манипуляции и воздействия в политике. Накануне 

выборов 1999 года он появляется на логотипе 

Межрегионального движения «Единство» («Медведь»), а затем 

становится символом партии «Единая Россия», образованной в 

результате слияния в 2003 году «Единства» с блоком «Отечество 

– Вся Россия». Кроме того, значение медведя в политической 

символике расширяется с началом деятельности в 2007 году 

межрегиональной детско-молодёжной общественной 

организации «Мишки», объединяющей детей от 8 до 15 лет. 

Членов партии Единая Россия по праву стали называть 

медведями, а участников молодежного движения - мишками. 

Например: «Медведи» решили маскироваться. Партия 

власти разрешила своим кандидатам на выборах не указывать 

принадлежность к «ЕР» Вот только не надо думать, что 

«наверху» решили: Россия обойдется без «ЕдРа». Не обойдется. 

Во всяком случае пока. «Медведи» в кампаниях участвовать 

будут. Но... в качестве самовыдвиженцев (Московский 

комсомолец 12.01.2012); Принципиальный глава давно портил 

кровь местным единороссам. Например, в марте прошлого года 

на выборах горсовета Дивного «медведи» проиграли сразу по 

трем округам (Ставропольский край 12.01.2012); Тогда же 

«Единая Россия» продула и на выборах глав в районных селах 

Белые Копани и Киевка: что самое обидное, проиграли крутые 

«медведи» безработной Татьяне Маскиной и кассиру Надежде 

Михайлюк (Ставропольский край 12.01.2012); Старт партийного 

праймериз в местной «берлоге» начался с легкой паники: на пути 

из столицы в Приморье из утвержденного списка искателей 
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кресла Госдумы куда-то исчезли два «первых» номера - видный 

«медведь» Галуст Ахоян и примкнувшая беженка из племени 

«выхухолей» Эльмира Глубоковская (VestiRegion, 28.07.2011); В 

2007 году его активисты (активисты движения Мишки – Е.С.) 

обратились к Владимиру Путину с просьбой возглавить 

движение, поскольку он – «самый главный мишка России» 

(InoСМИ.ru  10.01.2012) и др. 

 

Мифологема ‘медведь – человек’ 
 

„Логика мифа” как первобытного (мифологического) 

мышления проявляется в его логической диффузности и 

нерасчлененности. Подобное единение человека с окружающим 

его миром лежит в основе мифологемы ‘медведь – человек’, 

акцентирующей внимание на идее родства человека и медведя. 

Физиологически у человека и медведя очень много общего – это 

прямоходящие, всеядные существа, сообразительные, 

накапливающие опыт и обучающие своих детей. Медведи, в 

отличие от других хищников, ходят, ступая, как человек, на всю 

ступню – поэтому их следы слегка напоминают человеческие 

ступни и ладони, а тело медведя с ободранной шкурой 

напоминает туловище человека. Очевидно по этой причине у 

славян существовало поверие о человеческом происхождении 

медведя и даже был распространен запрет есть медвежатину. 

Северные народы полагали, что и медведю не велено есть 

человека (за исключением - в наказание за совершенный грех). 

Доказательством человеческого происхождения медведя 

охотники считают тот факт, что на медведя и на человека собака 

лает одинаково, не так, как на других зверей [Мадлевская 2007: 

266]. 

В легендах и мифах отражаются представления русских о 

медведе-человеке, красной нитью проходит этиологический 

мотив. Однако в славянской мифологии медведь никогда не 

выступает в качестве первопредка человека как такового 

[Славянские древности 2004: 211-215].  

Особенность мышления архаичного человека 

обусловливает, по Е.М.Мелетинскому, очеловечивание природы 
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и всего неживого, появление персонажей, способных к 

повседневному переходу из человеческого мира в мир природы и, 

наоборот [Мифологический словарь 1991]. Мотив 

трансформации-оборотничества становится одной из ведущих 

тем славянских сказок, где героем является полyмедведь-

полyчеловек (Например, "Медвежье Ушко", "Медведко") и 

находит отражение в русских пословицах и поговорках. 

Например: И медведь от битья станет муллой. Оборотнем 

медведь, волк пастухом, а свинья огородником не бывают. 

Суеверное, почтительное отношение к медведю 

выражается в уподоблении медведя человеку. Русского медведя 

принято называть человеческими именами: по имени или по 

имени-отчеству, демонстрируя уважение и почитание к нему: 

Миша, Михайло Иваныч, Потапыч, Топтыгин и др. 

Во фразеологии, в пословицах и поговорках о медведе 

находят отражение черты физического и духовного облика 

человека: 

 сила.  

Например: Силен медведь, да в болоте лежит.Силен 

медведь, да воли ему нет. Богатый силен, что медведь. Не 

дал Бог медведю волчьей смелости, а волку медвежьей 

силы! Смял, как медведь лапами. Правит, как медведь в 

лесу дуги гнет (гнет, не парит, а переломит - не тужит). 

Пусть медведь работает, он сильный! Силен медведь, да 

воли ему нет. Силен медведь, но и того мошкара в воду 

загоняет. Силен медведь, да не умен - сам прет на рожон. 

Медведь неуклюж, да дюж. Медведь силен, да люди его 

ловят. Медведь силен, да на цепи водят. Шилом медведя не 

одолеешь; 

 мощность, здоровость, крепкость.  

Например: Медведь по корове съедает, да голоден бывает: 

кура по зерну клюет, да сыта живет. Волк и медведь не 

умываючись здоровы живут. Медведь на ухо наступил ‘о 

человеке, лишенном музыкального слуха’; Кошка - лапкой, 

а медведь - всей пятерней; 

 мягкость, податливость.  

Например: И медведь теленком бывает;  

http://www.x-vim.info/s_9ed88f5e7e7c.html
http://www.x-vim.info/s_2438932e0f.html
http://www.x-vim.info/s_4da9fe5.html
http://www.x-vim.info/s_4cc3d36d80c.html
http://www.x-vim.info/s_4c4b0bedd.html
http://www.x-vim.info/s_5b19c219291431.html
http://www.x-vim.info/s_070e66e76.html
http://www.x-vim.info/s_ed84b394.html
http://www.x-vim.info/s_2438932e0f.html
http://www.x-vim.info/s_6f46761.html
http://www.x-vim.info/s_8f5ec8577f.html
http://www.x-vim.info/s_720e09e.html
http://www.x-vim.info/s_988c143fe4b.html
http://www.x-vim.info/s_ed84b394.html
http://www.x-vim.info/s_2438932e0f.html
http://www.x-vim.info/s_8764964.html
http://www.x-vim.info/s_aa3b55.html
http://www.x-vim.info/s_5b32ec0.html
http://www.x-vim.info/s_ecabfb5c.html
http://www.x-vim.info/s_e5d4f48f.html
http://www.x-vim.info/s_6dd20ee96.html
http://www.x-vim.info/s_2438932e0f.html
http://www.x-vim.info/s_33b8eaa.html
http://www.x-vim.info/s_f952a8dc35b.html
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 лень.  

Например: Медведь всю зиму лапу сосет. На Благовещенье 

черногуз прилетает, медведь встает. Кому когда любо, а 

медведь к Спиридону солновороту (ложится). Медведь на 

Спиридона солноворота поворачивается (в берлоге) на 

другой бок. Силен медведь, да в болоте лежит. Сидит как 

медведь в берлоге;  

 неуклюжесть, неповоротливость.  

Например: Ловить, как медведь перепелку. Гоняется, как 

медведь за воробьями. Поворотлив как медведь. Медведь 

неуклюж, да дюж; 

 угрюмость.  

Например: Медведем глядеть (смотреть) ‘смотреть 

угрюмо, быть, казаться нелюдимым, угрюмым’; 

 доброта, ласковость.  

Например: Ласков, как медведь;  

 сердитость.  

Например: Наревел, как медведь; 

 сердитость.  

Например: Что значит, медведь через колоду скачет? 

Значит: либо пень не высок, либо медведь сердит;  

 злобность, внушение страха.  

Например: Медведем глядеть (смотреть) ‘злобно 

смотреть’; Аз, буки и веди страшат как медведи. Пришел 

теленок медведя пугать. Медведь не умывается, да люди 

боятся. Медведь не умывается, а человек его пугается. 

Медведя бояться - от белки бежать. Медведя бояться, 

так ягод не видать; 

 агрессивность.  

Например: Счастлив медведь, что не попался стрелку: и 

стрелок счастлив, что не попался медведю! С медведем 

дружись, а за ружье держись. Осла узнают по ушам, 

медведя - по когтям, а дурака по речам. Хорошо медведя в 

окно дразнить. Медведи - плохие соседи; 

 своенравие.  
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Например: Не привязан медведь, не пляшет. Два медведя в 

одной берлоге не живут (не уживутся). Из дома гонит 

мачеха, из лесу медведь; 

 ум, сообразительность.  

Например: И медведя плясать учат. И медведя бьют, да 

учат. И медведя люди учат. Сморгонский студент. В 

медведе думы много, да вон нейдет. И медведь костоправ, 

да самоучка. Медведь думец; 

 глупость.  

Например: Силен медведь, да не умен - сам прет на рожон; 

 грубость, топорность.  

Например: Делать что-либо по-медвежьи ‘грубо’ и др. 
 

Интересно, что большинство физических характеристик и 

черт характера, представляемых мифологемой, распределяются 

по бинарным оппозициям: ум – глупость, агрессивность – 

ласковость, крепость – мягкость, грубость – мягкость, 

своенравие – податливость, злоба – доброта. Это 

свидетельствует о противоречивости восприятия медведя и 

сложности концепта в русской культуре. 
 

Итак, мифологемы ‘медведь – тотем, божество’ и ‘медведь 

– человек’ являются основой культурной составляющей концепта 

‘медведь’ в русской лингвокультуре.  

Последующее историко-культурное развитие концепта 

обусловливается действием указанных мифологем как 

первобазиса концептуальной модели мира, сформированного в 

рамках дологического осознания и объяснения окружающей 

действительности. Облаченные в языковую форму и 

превращенные человеческим сознанием в смысловые структуры 

архетипические представления являются неотъемлемой частью 

русской культуры, функционируя на различных ее этапах и в 

качестве концептуальной схемы направляя развитие 

современного языкового сознания. 
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Отваряй си очите, кому се доверяваш! - Trau, schau wem:  
 

Измамата в българската и немската  
езикова картина на света 

(Въз основа на ексцерпиран материал  
от лексикографски източници) 

 
Антоанета Димитрова 

 
The Fraud in the Bulgarian and German  

language picture of the world 
(Based on excerpt material from lexicographical sources) 

 
Antoaneta Dimitrova 

 
Abstract: The present research work dwells on the typical 

metaphorical sources for the fraud in the Bulgarian and German 
language and cultural community. In both cultures one and the same 
metaphorical sources are the devil, the darkness/ the dark, the 
dirthiness/ dirty, the stink,  the bait, etc. The differences in the use of 
metaphorical sources come as a result of the coexistence with other 
linguistic and cultural communities. 

 
Keywords: cognitive metaphor; the fraud as an ethic category; 

phraseology. 
 
Естествен стремеж на всеки човек е стремежът към здраве 

и щастие. Ето защо в духа на сентенцията „да разбереш всичко, 

значи да простиш всичко”
53

 е разбираемо и простимо 

намерението за постигане на благоденствие и благополучие, в 

обсега на които попада облагата: 

бълг. всеки гледа себе си / облагата си / изгодата си / 

интереса си; всеки пази кесията си; всеки тегли въглена към 

своето яйце; 

                                                 
53

 „Alles verstehen heißt alles verzeihen“ Madame de Stael 

[http://www.zitate-online.de/autor/stael-madame-de/]. 
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нем. jeder handelt nur in seinem eigenen / nur im eigenen 

Interesse; jeder ist auf seinen Vorteil bedacht; ein jeder sorgt für 

seinen Vorteil; jeder bringt die Kohle an seine eig’ne Sardelle.
54

 

От друга страна, добрите, както и лошите намерения често 

водят по криви пътеки, по наклонената плоскост и дори до ада, а 

по силата на етичните норми целта не би трябвало да оправдава 

всички средства. Именно домогването до благини и 

преимущества в ущърб на себеподобните е двигателят на 

измамата, една от „лошите” игри, под формата и в духа на които 

е възникнала човешката култура
55

. 

Още Библията табуира въжделенията за собствено 

облагодетелстване във вреда на ближния: „[...] не пожелавай дома 

на ближния си, нито нивата му, [...] ни каруцата му, ни осела му, 

[...] нито нещо друго, което е на ближния ти” [Пета книга 

Моисеева, Второзаконие 5: 21].
56

 

Освен в Десетте божи заповеди измамата бива осъждана 

според етичните норми, а извън тях още от древността попада и 

под ударите на закона. Така например от древногръцкото право 

са известни „значителни мерки за наказателно преследване на 

насилието и измамите”
57
; в римското частно право „[в]ладението 

[на една вещ] е опорочено, ако е придобито насилствено, тайно 

или прекарно (с измама)”
58

, fraus creditorum означава ‘умишлено 

увреждане на кредиторите’
59

. 

                                                 
54

 Вж. Българо-немски фразеологичен речник [БНФР]. 
55

 Според Йохан Хьойзинха [1982: 69] „културата в първоначалния си 

стадий има характер на игра и се проявява под формата и в духа на 

игра”. 
56

 Нем.: „[...] du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, nicht sein 

Feld, seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel, nichts, 

was deinem Nächsten gehört“ [5. Buch Mose – 5: 21]. 
57

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/3_2008/1%20

-Novkirishka%20malinka-3%204ast.doc.pdf - Малина Новкиришка. Античните 

кодификации.
 

58
 Вж. http://www.bglegis.com/R4P.doc - Теодор Пиперков. Римско 

частно право. 
59
Вж.http://valtcheva.com/index.php?option=com_content&task=view&id=262&Item

id=29 
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Етимологично сродна с лат. fraus, ‘измама’ е английската 

дума fraud със същото значение; английският юридически термин 

actionable fraud означава ‘подсъдна измама’ и ‘невярно и 

заблуждаващо представяне на качествата на предмета на договор, 

даващи основания за завеждане на дело за развалянето му’
60

. 

Измамата се третира като престъпление както в 

българското, така и в немското законодателство. 

В българския Наказателен кодекс раздел IV на гл. V е 

озаглавен „Измама” и разпорежда наказания с лишаване от 

свобода, както и конфискация до една втора от имуществото на 

виновния. Отделните членове на този раздел визират: 

 измама с цел имотна облага чрез предизвикване или 

поддържане на заблуждение, както и чрез използване на 

заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого в 

негова имотна вреда [чл. 209-211]; 

 документна измама чрез „използване на документ с 

невярно съдържание или на неистински или преправен документ” 

[…], както и при „съставяне на документ с невярно съдържание 

или на неистински или преправен документ” [чл. 212, чл. 212 (2)]; 

 компютърна измама с цел собствена или чужда облага 

чрез предизвикване или поддържане на „заблуждение у някого, 

като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни или 

използва чужд електронен подпис и с това причини на него или 

на другиго вреда […]” [чл. 212а; чл. 212а (2)] 

 застрахователна измама „с измамлива цел” чрез 

разрушаване, повреждане или унищожаване на свое осигурено 

имущество
 
[вж. чл. 213]

61
. 

В българското публично пространство се говори за 

митнически банкови, данъчни, респ. ДДС измами, за измами с 

кредити от банки, с инвестиционни бонове, с компенсаторни 

записи, за измами в пенсионните осигурителни фондове и пр. 

Съществува сайт „Измама”, който съдържа редица сигнали за 

фирми измамници (1) и дори за „измамни наредби от 

                                                 
60

 Вж. http://www.lawsbg.com/a.html 
61

 Вж. http://lex.bg/laws/ldoc/1589654529 
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институции” (2)
62

. Наболял проблем в транснационален мащаб са 

изборните измами, респ. измамата с подменен вот, 

електоралната измама (нем. Wahlbetrug, англ. election / electoral 

fraud; ballot /vote rigging). 

Съгласно немските правни норми „случай на измама имаме 

при следните обстоятелства: предизвикване на заблуждение у 

жертвата чрез преиначаване на факти, това заблуждаване трябва 

да подбуди разпореждане с имота, резултат от което е 

имуществена вреда. [...] Измамата с цел имотна облага е 

престъпление с наказателно-правни последици, при което деецът 

с цел неправомерно обогатяване чрез преиначаване или 

премълчаване на факти умишлено предизвиква заблуждение у 

жертвата, така че тя да навреди имуществено на себе си или на 

трети лица и по този начин да си причини материална щета”
63

. 

Немският Наказателен кодекс, подобно на българския, също 

съдържа параграф, според който деянието „измама с цел имотна 

облага” е определено по подобен начин и се наказва с лишаване 

                                                 
62

 Вж. http://www.bgizmama.com. 
(1) Например: „Mtel са абсолютни измамници и разбойници! Хора, 

много внимавайте, когато се доверявате на тези измамници! Мтел - 

винаги има нещо нередно при тях” [http://www.bgizmama.com/ - достъп 

на 28.04.2012 г.]; 
(2) Например: „Измамници: Столичния общински съвет – 

наредбата за чипове на кучетата 

‘Наредбата’ на общината […] е в противоречие на законите и 

конституцията, но цели да ощети максимално много на брой 

собственици на домашни любимци […] за пореден път ставате 

жертва на чиновници, които са като комарите – искат да ви ужилят. 

[…] потърпевши от тази измама и подменяне на законите с наредби са 

възрастни и бедни хорица, за които домашните любимци са част от 

семейството им […]. тези хорица, правно неграмотни, ще станат 

жертва на хайките на чиновниците от Столичния инспекторат, които 

като служителите на КАТ ще превърнат наредбата в източник на 

доходи. Но зад служителите на КАТ стои законът, а зад столичния 

инспекторат стои наредба, която няма законно основание” 

[http://www.bgizmama.com/ от 03.01. 2012 г.]. 
63

 Срв. http://www.juraforum.de/forum/specials/was-ist-eigentlich-ein-

betrug-22417. 
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от свобода или с парична глоба
64
. На санкциониране подлежат 

също застрахователната злоупотреба (нем. 

Versicherungsmissbrauch) и застрахователна измама 

(Versicherungsbetrug), както и компютърната измама (нем. 

Computerbetrug). 
 

Както във всяка една културна и езикова общност, така и в 

българската и немската култура измамата има свои словесни 

измерения, изкристализирали от натрупания опит във 

всекидневен живот, които носят отпечатъка на местните бит, 

вярвания и обичаи, манталитет и народностна психология, а също 

и на съприкосновението с други сродни общности или несродни 

такива предвид определени исторически обстоятелства и т.н. 

Настоящото емпирично лексикографско изследване е опит 

за установяване на общи, сходни и специфични измерения на 

измамата в българската и немската езикова картина на света. 

Изследването съдържа ексцерпиран материал от: Български 

етимологичен речник [БЕР] и Немски етимологичен речник 

[НЕР]; Български синонимен речник [БСР] и Немски синонимен 

речник [НСР]; Немско-български речник [НБР]; двутомен 

Фразеологичен речник на българския език [БФР]; петтомен 

Немски фразеологичен речник [НФР]; Българо-немски 

фразеологичен речник [БНФР]; Немско-български фразеологичен 

речник [НБФР]; Немско-руски фразеологичен речник [НРФР]; 

Речник на немската разговорна реч [НРазг.]; учебен Турско-

български фразеологичен речник [ТБФР], както и електронни 

речници
65

. 
 

Според българския тълковен речник [БТР] измама означава 

„подвеждане, заблуждаване с користна цел”
 66
. От своя страна, 

подвеждане означава „излъгва[не] на очакванията, доверието на 

някого, поставя[нето] му в трудно положение”, а заблуждаване – 

                                                 
64

 Срв. http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__263.html. 
65
Вж.http://talkoven.onlinerechnik.com/;http://rechnik.chitanka.info/w/;http://slovore

d.com/search/all/; http://sinonimen.onlinerechnik.com/; http://synonyme.woxikon.de/; 

http://dict.leo.org/;http://www.duden.de/rechtschreibung/. 
66

 Вж. http://talkoven.onlinerechnik.com. 
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„умишлено[то] създава[не] на лъжливо, погрешно мнение’, а 

самото действие е с користна цел, т.е. е насочено към постигане 

на „материална изгода, облага”
67

. 

Изхождайки от горните пояснения в БТР, можем да 

определим измамата като излъгване на очакванията, 

доверието на някого, поставянето му в трудно положение, 

умишлено създаване на лъжливо, погрешно мнение с цел 

постигане на материална изгода. 

На това място нека си припомним една шопска поговорка, 

превърнала се в общобългарска крилата фраза: не сакам аз да съм 

добре, а Вуте да е зле. Тази поговорка би могла да е аргумент за 

твърдението относно българската народопсихология: 

„прецакването на ближния е нашият национален спорт, а 

омразата – любимата ни емоция”
68

,  

ако бъде изолирана от контекста на своеобразното 

шегобийство на шопите със (само)критичен привкус. 

Поговорката всъщност е едно рядко свидетелство за обвързване 

на себенизвергване със зловидене
69

, злорадство и (готовност за) 

зловредие. Тъкмо абсурдността на доминирането на изразеното 

желание за „поставяне на ближния в трудно положение” (Вуте да 

е зле) над стремежа към собствено благоденствие (не е важно аз 

                                                 
67

 Глаголът подвеждам нкг може да означава ‘излъгвам очакванията, 

доверието на някого, поставям в трудно положение; измамвам, 

изигравам’. Същият глагол, употребен като възвратен (подвеждам се), 

има значение ‘измамвам се, излъгвам се’ [вж. 

http://talkoven.onlinerechnik.com].  

Глаголът заблуждавам сигнализира начален момент на назованото 

действие, ‘започвам да блуждая’, а също така означава ‘неволно или 

умишлено създавам лъжливо, погрешно мнение’. Същият глагол във 

възвратна форма (заблуждавам се) има следните значения: 1. ‘имам 

лъжлива представа’; 2. ‘залъгвам се’; 3. ‘обърквам и изгубвам пътя, 

загубвам се’ [http://talkoven.onlinerechnik.com]. 

 „Корист - материална изгода; облага” 

[http://talkoven.onlinerechnik.com]. 
68

 В: http://e-vestnik.bg/11389/antipatriotichna-10-legendi-za-balgarite/, 

29.03.2011 г., достъп на 28.04.2012 г. 
69

 Глаголът зловижда ми се означава ‘изпитвам злоба заради нещо 

хубаво у другиго; завиждам” [вж. http://talkoven.onlinerechnik.com]. 

http://talkoven.onlinerechnik.com/
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да съм добре), е в подкрепа на друго тълкуване, а именно: 

шопската поговорка представлява самобитен локален шедьовър 

на черен хумор и е проява на крайна нетърпимост към 

гореспоменатите „кривини” – завист, злорадство, зловредие, а и 

себенизвергване
70

. 
 

В немската култура думата Betrug означава ‘съзнателна 

заблуда, заблуждение на друго лице’
71
. Глаголът betrügen с това 

значение се използва за назоваване на нелоялно действие в 

бизнеса (einen Kunden, Geschäftspartner, eine Firma betrügen). 

Друго значение, ‘обогатявам се по нечестен път и в ущърб на 

някого’, се съдържа в изрази като j-n um 1000 Euro betrügen (бълг. 

измамвам нкг. с 1000 евро)
72

. 

Както в българската, така и в немската езикова употреба се 

наблюдава и значение ‘имам сексуални отношения с друго лице 

без знанието на брачния/-ната ми партньор/-ка’: sie hat ihren 

Mann betrogen (бълг. тя измами мъжа си)
73

. Тук е интересно да 

отбележим, че немското съответствие trauen за венчавам има 

етимологична връзка с treu, ‘верен’, а самият глагол означава 

също и ‘разчитам, вярвам’. 

 В немските, както и в българските общностни представи 

излъгването на очакванията за нещо се свързва и със 

                                                 
70

 Подобно послание има идиомът турям/ турвам/ слагам / вулг., 

подигр. удрям пръст нкм., ‘изигравам някого, като му попречвам да 

осъществи нещо или го измествам отнякъде’ [БФР], където 

материалната изгода (ако изобщо съществува като намерение) остава на 

заден план. Образността в този идиом съдържа нарушение на табу в 

сферата на благоприличието в съответствие със “сексуалната образност 

във фразеологията и ругателствата”, характерна за славянските култури 

[вж. Димова 2006: 240]. 
71

 „bewusste Täuschung, Irreführung einer anderen Person” 

[http://www.duden.de/rechtschreibung/Betrug]. 
72

 Със същото значение ‘измамвам’ се употребява и глаголът prellen (j-n 

um etw. A.): ‘jemanden um etwas ihm Zustehendes bringen, betrügen’ [вж. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/prellen]. 
73

 Вж. http://www.duden.de/rechtschreibung/betruegen#Bedeutungb. 
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самоизмама: мамя се, ‘правя си илюзии за нещо, въобразявам си 

нещо’
74
. Затова изрази като: 

in seinen Erwartungen, Hoffnungen betrogen werden (досл. 

„бивам измамен в очакванията, надеждите си”) 

се употребяват в смисъл на „очакванията, надеждите ми не 

се осъществяват”, респ. „напразно се надявах”
75

. 

Във WAHRIG освен значение ‘заблуждаване на друго 

лице’
76

 фигурира и значение ‘заблуда с цел облагодетелстване, 

обогатяване’
77

. Изразът (einen) Betrug begehen (бълг. извършвам 

измама) издава възприемането на измамата като престъпление
78

. 

Тук можем да отбележим и израза etwas ist nicht ganz astrein, ‘eine 

Sache ist nicht in Ordnung, nicht im Sinne des Gesetzes’ [НФР]. 

В немската езикова употреба се среща фразата Betrug und 

Fälschung in der Wissenschaft
79
, изразяваща нетърпимост към това 

отрицателно явление в академичните среди. Най-често 

използваното българско съответствие плагиатство в науката 

също изразява неодобрение, очевидно обаче в по-ниска степен. 
 

От горното определение на измамата проличава нейното 

преплитане с измяна/предателство, преструване и лъжа – 

категории, които със своите лексикално-семантични полета и 

заедно с редица други категории изграждат общоезиковото 

семантичното поле ЗАБЛУЖДАВАНЕ (нем. Täuschung). 

                                                 
74

 „sich selbst betrügen (sich Illusionen hingeben, sich etwas vormachen)“ 

[http://www.duden.de/rechtschreibung/betruegen#Bedeutungb]. 

   Например: „въобразява си, че знае много, че е много красив, че е поет 

– нем. er bildet sich viel auf sein Wissen/ auf seine Schönheit ein; er hält sich 

für sehr gelehrt / sehr schön / für einen Dichter; er bildet sich ein, daß er 

sehr klug; er hört das Gras wachsen und die Flöhe husten“ [БНФР]. 
75

 „seine E., H. hatten sich nicht erfüllt, er hatte vergebens gehofft” 

[WAHRIG]. 
76

 „das Hintergehen eines anderen“ [WAHRIG]. 
77

 „Täuschung in der Absicht, sich einen Vorteil zu verschaffen, sich zu 

bereichern“ [вж. WAHRIG]. 
78

 Глаголът begehen се употребява в изрази, обозначаващи провинения 

респ. простъпки, например: ein Verbrechen begehen; einen Fehler 

begehen. 
79

 Вж. http://de.wikipedia.org/wiki/Betrug. 
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Понятието мошеничество
80

 съответства в известна степен, 

но не се припокрива с понятието Fraudation, предпочетено като 

общ термин пред понятието Lüge у Сабине Дьонингхауз [срв. 

Dönninghaus 1999: 145 и сл.]
81

. Тук терминът мошеничество е 

предпочетен като общ термин и название на лексикално-

семантично поле, което обхваща следните микрополета: мамене / 

измамване, надхитряване и кражба. 

Лексикално-семантичното микрополе МАМЕНЕ, ИЗМАМ-

ВАНЕ в българската и немската фразеология е представено по-

долу със следните компоненти: 

1. Деяние: измама (нем. der Betrug), като се държи сметка 

за тясното преплитане между измама и други семантични 

категории от това микрополе, а и от други микрополета – това са 

                                                 
80

 Синоним на измама, но с по-обхватно значение, е съществителното 

мошеничество: „Другата дума за измама – мошеничество вероятно 

произлиза от слав. мошна ‘торба’ [...], аналогично с бълг. муша, 

мушкам, ‘скривам нещо’. В санскрит mos, musayate [...] означава 

‘крада’, ‘крадци’, ‘крия’, което напълно съвпада с бълг. мошеник – 

крадец, измамник [...] Сходни са бълг. шушу-мушу и осетинското susu-

busu, ‘сплетничене, шушукане’. Думата е позната в старобългарския 

език като мъшелъ ‘измама, лъжа’. [...] Общоиндоевропейското название 

на мишката, mus, отразява същия семантичен смисъл – ‘муши се, крие 

се’, ‘животно което се крие [...]’” [http://bg.wikipedia.org/wiki]. Също и в 

НЕР е посочено етимологичното родство между Maus и мишка, както и 

обвързването на думата със значение ‘крада’. 
81

 Относно термина Fraudation: вече беше отбелязано, че лат. fraus 

означава ‘измама’; съществителното е производно от глагола fraudare, 

‘мамя, измамвам’, тук да припомним и англ. fraud, ‘измама’. 
В своето изследване Сабине Дьонингхаус отнася към 

общоезиковото поле FRAUDATION (‘заблуждаване, измамване’) 

следните лексикално-семантични полета: ЛЪЖА (със семантични 

категории премълчаване на истината; лъжене; оклеветяване); 

ПРЕСТРУВАНЕ, ПРИТВОРСТВО (със семантични категории двуличие, 

лицемерие; подлизурство, угодничество; ласкателство); 

КОНСТРУИРАНЕ, СКАЛЪПВАНЕ (със семантични категории 

интригантство, сплетничене/подмолност, притворство/коварство; 

разпространяване на слухове) и ИЗМАМА (със семантични категории 

измамване, надхитряване, кражба). 
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(най-често) лъжа; хитрост; кражба; подмолност и 

притворство; 

2. Извършител (деец): измамник (нем. der Betrüger) с 

неговите действия по време на деянието и със състоянието му 

след измамата и разобличаването; 

3. Жертва на измамата (нем. das Opfer des Betrugs) – с два 

вида потенциална жертви, а именно: потенциална жертва, която 

не се оставя да бъде измамена, с нейната реакция към измамника; 

и потенциална жертва, която се оставя да бъде измамена и се 

превръща в реална жертва на измамата, с нейните действия по 

време на деянието и със състоянието й след измамата. 

С цел да се покажат словесните картини, изобразяващи 

феномена измамване с деянието, дееца и жертвата, немските 

устойчиви словосъчетания са преведени дословно на български 

език. 
 

1. Деяние: измама /нем. der Betrug 

В българската, а и в немската култура целенасоченото 

измамно деяние се определя като съзнателна заблуда, измама, 

нем. bewusste Mache [НБР] или reine Mache
82

: 

бълг. върша мошеничества, разг. [правя] далавери
83

, 

нечисти сделки – нем. Durchstechereien treiben, verüben, begehen; 

heimliche Machenschaften, unsaubere, unlautere, unredliche, 

zweifelhafte Geschäfte betreiben [БНФР]. 

В двете културни общности самото деяние измама / das 

Betrügen се асоциира с елементи от табуираната сфера на 

Нечистото – дяволско деяние, криво / изкривяване, тъмнота, 

гнилост, нечистоплътност, респ. воня. 

Извършването на измама и нейното разобличаване са в 

причинно-следствена връзка. Едно свидетелство за това са 

следващите немски изрази, където дяволът е назован със своя 

характерен атрибут, Pferdefuß, досл. „конски крак”: 

                                                 
82

 Също и alles, alles nur Mache, рус. „что-л. сплошной обман” [вж. 

НРФР]. 
83

 Срв. тур. dalavere çevirmek, въртя ги едни; кроя (нещо) = правя 

далавери [ТБФР]. 
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нем. da schaut, guckt der Pferdefuß hervor; da guckt der 

Pferdefuß heraus; der Pferdefuß kommt zum Vorschein
84
, досл. „тук 

наднича конският крак”; „тук се показва конският крак”, ‘тук 

проличава дяволската работа’ [НБР] и 

нем. den Pferdefuß wittern
85
, досл. „надушвам конския 

крак”, ‘подушвам зъл умисъл’ [НБР]. 

В двете култури непозволените и нечестните работи са 

„кривване” от правия път, това са:  

бълг. крив, хлъзгав път; наклонена, хлъзгава плоскост
86

; 

също и стръмно, хлъзгаво нанадолнище [БНФР]; 

нем. schiefe Bahn
87

 / abschüssige Bahn
88

, krumme Pfade / 

Wege; krumme Sache
89

/ Tour
90
, както и mit geraden Dingen geht das 

nicht zu [БНФР]; etwas geht nicht mit rechten Dingen zu
91

. 

Според Лутц Рьорих „народните вярвания отъждествяват 

кривото (das Krumme) и изкривеното (das Schiefe) с дявола” и 

именно на това се дължи честата употреба на прилагателното 

schief в различни фразеологизми в смисъла на нщ. взема лош 

обрат [срв. НФР, с. 5351]. Самите прилагателни krumm и schief са 

антоними на gerade, както в българския език крив е антоним на 

прав
92

. 

                                                 
84

 Рус. „тут какая-то чертовщина, тут замешан сам дьявол, тут какой-то 

подвох” [НРФР]. 
85

 Рус. „чуять подвох, чуять, чем тут пахнет’ [НРФР]. 
86

 Например: тръгвам по кривия път / по наклонената плоскост; диал. 

вземам / (за)хващам кривия път; удрям настрана, ‘започвам да върша 

лоши, непозволени, нечестни работи; ставам непочтен, неморален; 

развращавам се’ [вж. БФР]. 

   Срв тур. yoldan çıkmak и yolunu sapıtmak, ‘започвам да върша лоши, 

нечестни работи’ = хващам кривия път [ТБФР]. 
87

 Вж. нем. auf eine schiefe Bahn geraten; auf die schiefe Ebene kommen, 

geraten [НФР]. 
88

 Auf die abschüssige Bahn geraten [вж. НРФР]. 
89

 Вж. krumme Pfade wandeln и krumme Wege gehen / einschlagen; auf 

krummen Wegen gehen / wandeln [НРФР]. 
90

 Вж. eine krumme Tour reiten [НРФР]. 
91

 Рус. „тут что-то нечисто” [НРФР]. 
92

 Оттам по аналогия кривда е антоним на правда. 
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Наклонената, а и хлъзгавата повърхност крият опасност от 

падане както за извършителя
93
, така и за жертвата, когато 

измамникът я „постави в неблагоприятно положение” (нем. j-n in 

eine schiefe Lage bringen/ versetzen - вж. НРФР). Смислообрази на 

измамата при „подхлъзването” са динената кора в българските и 

пързалката, респ. ледът в немските идиоми
94
. Интересно е, че 

представата за пързалката не е ословена в българската общност, 

но разг. изпързалвам, изпързаля нкг. се употребява със същото 

значение, ‘измамвам, излъгвам някого’. 

В двете общости се използва крилатата фраза от 

Шекспировата трагедия „Хамлет”: има нещо гнило в Дания и 

etwas ist faul im Staate Dänemark, „за държава, учреждение и пр., 

където съществуват големи нередности, престъпления, хаос и са 

нужни радикални мерки за оздравяване на атмосферата” [БФР]. 

Като устойчиви словосъчетания в немския език са 

регистрирани също така (ein) fauler Zauber
95

 (досл. „гнила магия, 

гнило вълшебство”) и eine faule Sache [НРФР] – дословното 

българско съответствие гнила работа не е посочено във ФР, но 

също се използва често. 

                                                 
93

 Нем. ausglitschen, ‘подхлъзвам се’, прен. ‘пропадам морално’; 

‘поддавам се на нечестни машинации’, 1970 [срв. НРазг. ausglitschen 3]. 

Това значение не е отбелязано в немско-българските речници. 
94

 Като средство за препъване и падане на жертвата динената кора 

(диал. лебеничева/карпузова кора) замества подложения крак: 

подхлъзвам на динена кора / диал. по лебеничева кора нкг.; подлагам 

динена кора (под крака) на нкг.; турям / слагам / диал. удрям динена 

кора нкм.; диал. хързулвам на динена кора нкг.; подсунвам на карпузова 

кора нкг., ‘хитро измамвам, изигравам някого, обикн[овено] като му 

попречвам да осъществи нещо’ [БФР]. 

   Последният израз подсунвам на карпузова кора съдържа турцизма 

карпуз, ‘диня’, и поражда предположението, че този идиом е възникнал 

отново под влияние на турската образност. Действително съществува 

еквивалентен турски фразеологизъм: ayağının altına karpuz kabuğu 

koymak, досл. „слагам кора от диня под краката му” (благодаря на 

Севгинар Ибрям, която го откри – А. Д.). 

   За пързалката вж. по-нататък също в „Потенциална жертва, която се 

оставя да бъде измамена” – А. Д. 
95

 Рус. „это сплошной обман” [НРФР]. 
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В колективните представи нещо нередно и нечестно „е” 

тъмно, нем. dunkel: 

бълг. тъмна Индия [БФР] и тъмна машинация – израз, 

който не фигурира във ФР, но се употребява често в публичното 

пространство
96

; 

нем. dunkle Machenschaft [WAHRIG]; 

нем. j-n hinters Licht führen [НРФР], досл. „водя някого зад 

светлината, т.е. на тъмно”, ‘излъгвам, измамвам нкг.’. 

Разобличаването на измамата в такива случаи се асоциира в 

двете общности с антиподи на тъмнотата: бял свят, белянка, 

бяло, наяве
97

 и ден, дневна светлина, яснота (нем. Tag; zu Tage 

/zutage; Tageslicht, klar): 

бълг. вадя/измъквам на бял свят нщ; изваждам/ диал. 

изкарвам на белянка / на бяло ‘правя да се узнае нещо от всички, 

да стане достояние на всички, разкривам’ [БФР] – съответно 

измамата излиза на бял свят, наяве / диал. на видело [БФР]; 

нем. etw. an den Tag legen [НРФР] и die Sonne bringt es an 

den Tag; etw. ans Tageslicht bringen / ziehen [НРФР] – оттук и 

изразите за ‘нещо, което се разкрива’: etw. kommt / tritt an den Tag 

[НРФР]; etw. tritt klar zu Tage [НРФР]; etw. tritt / kommt zutage 

[НРФР]; etw. kommt / tritt ans Tageslicht; die Sache geht klar
98

 

[НРФР]. 

Съответно на измамения му „просветва”, нем. j-m geht ein 

Taglicht auf [НРФР] (израз, аналогичен на j-m gehen die Augen 

auf). 

В двете общности навреждането на ближния, характерно за 

измамата, се асоциира с мръсотия: бълг. правя мръсно
99

. 

Кирливите (непраните) ризи биха могли да се посочат като един 

                                                 
96

 Срв. рус. тёмная махинация. 
97

 Срв. тур. açığa çıkarmak / açığa vurmak, ‘правя да се узнае нещо от 

всички; разкривам’ = изкарвам наяве [на ачика] [ТБФР]. 
98

 Рус. „дело проясняется” [НРФР]. 
99

 Изразът не е отбелязан в БФР, но се използва често в разговорната 

реч. Възможно е да става дума за заемка от тур. mızıkçılık yapmak/ 

etmek, ‘създавам неприятности, трудности на някого’ = правя мръсно 

[вж. ТБФР]. 
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от смислообразите на измамата [БФР]
100
. Откритото 

разобличаване на нечии нечестни дела е назовано в българската 

култура с изрази като: изваждам (на пазара)/ изкарвам/ изнасям/ 

показвам/ разкривам/ откривам кирливите (непраните) ризи. 

Измамата като нечестно и мръсно дело би могла да се 

оприличи и на воня: 

 бълг. работата вони (неотбелязано в БФР) – като немско 

съответствие би могъл да послужи изразът die Sache stinkt (ganz 

stark)
101

; 

 нем. es stinkt in der Fechtschule [БНФР], досл. „в школата 

по фехтовка вони”. 

Преплитането между измама и лъжа и измама и хитрост в 

колективните представи на двете общности е видно в първите две 

от следните биноминални устойчиви словосъчетания: 

 бълг. с лъжа и измама – нем. mit Lug und Trug / Betrug; 

durch Lug und Trug [НРФР]; 

 бълг. с хитрост и измама – нем. mit List und Tücke 

[НРФР]; 

 бълг. похвати и ходове – нем. Griffe und Kniffe [НБР]
102

; 

 нем. mit allerlei Kniffen und Pfiffen
103

 – бълг. „хитрости, 

трикове” [НБР]; 

 нем. Schliche und Kniffe
104

 – бълг. „хитрини, шмекерии, 

шашми, шарлатании” [НБР]; измамникът „познава и отбира от 

всевъзможни шмекерии и шашарми”, нем. alle Schliche (und 

Kniffe) kennen, sich auf alle möglichen Schliche verstehen
105

. 

Илюстрация за преплитане на измама, подмолност 

(коварство) и хитрост е Троянският кон от Омировата „Илиада”, 

                                                 
100

 Вероятно отново под влияние на турската образност – срв. тур. kirli 

çamaşırları ortaya dokmek, ‘показвам открито, пред всички нечестивите, 

мръсните, лошите дела или постъпки на някого; разобличавам’ = 

изкарвам кирливите ризи [вж. ТБФР]. 

   Други подобни турски идиоми са: paçavrasını çıkarmak [вж. ТБФР]. 
101

 Рус. „тут дело тёмное” [НРФР]. 
102

 Рус. „уловки, ухищрения” [НРФР]. 
103

 Рус. „всеми правдами и неправдами” [НРФР]. 
104

 Рус. „хитрости, ухищрения, трюки, фокусы” [НРФР]. 
105

 Рус. „знать все уловки, знать все ходы и выходы” [НРФР]. 
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смислообраз за „източник на хитро скроена измама, която носи 

гибел” [вж. БФР], нем. das trojanische Pferd
106

. 

Когато измамата е свързана с подмолност и притворство, 

нейното разкриване е: вдигам / махам / снемам / свалям / смъквам 

булото на нщ. [БФР] и измъквам на лице / на показ нщ., а самата 

измама излиза на лице [БФР]. 

В такива случаи публичността на разобличаването е 

сигнализирана с разгласяване: нем. etw. wird laut [НРФР] или с 

топоси като мегдан (‘площад’) и пазар – места, където се събират 

много хора: измъквам на мегдан(а) / на пазар(а) нщ., ‘правя да се 

узнае нещо от всички, да стане достояние на всички, разкривам’ 

[БФР]; а измамата диал. излиза на мегдан [БФР]
107

. 

Ако при разобличаване на измамата започнат да се 

разкриват „последователно и други свързани с нея тайни”, 

чорапът се разплита [БФР]
108
, „топката се търкулва” (нем. die 

Kugel kommt ins Rollen) или „възелът се скъсва” (нем. der Knoten 

reißt) [вж. БНФР]. 

Измамата се отъждествява и с нечестната игра (нем. Spiel) 

най-вече при играта на карти (нем. Kartenspiel) и нейните 

атрибути (карти, спатии): „Още отначало в игрите на карти 

вероятно са се появили всякакви измами, защото прави 

впечатление, че в първите регистрирани фразеологизми в тази 

област става дума тъкмо за измамническа игра” [срв. НФР, с. 

3211]. 

                                                 
106

 Немското словосъчетание има за съответствие в руския език идиома 

дары данайцев, ‘коварни дарове’ [НРФР]. Същото словосъчетание, 

даровете на данайците, се среща и в българската езикова употреба. 
107

 Тази образност явно е заимствана от турската езикова картина на 

света: meydana çıkmak, за нщ.: ‘ставам известен на всички; разкривам 

се’ – излизам наяве [ТБФР]. 

   Вж. също и тур. foyası meydana çıkmak, ‘разкриват се нечестните дела, 

постъпки и помисли на някого’ = излизат наяве кирливите ризи [ТБФР]. 
108

 Тук също очевидно става дума за заимстване от турската образност: 

çorap söküğü gibi gitmek, ‘чорапът се разплита’ [ТБФР]. 
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В идиоматичния комплекс с концепт игра на карти 

измамникът изиграва игра на жертвата [БФР]
109

 и я прецаква 

(нем. j-n an die Wand spielen
110
), като „играе със скрити карти” 

(нем. mit verdeckten Karten spielen – вж. НРФР)
111

 или „играе с 

нагласени карти” (нем. ein abgekartetes Spiel treiben). Рьорих 

отбелязва, че този идиом изразява неодобрително отношение към 

онзи, който е разбъркал картите в своя полза, т.е. по 

измамнически начин е създал ситуация, в която противникът му 

да бъде ощетен [срв. НФР, с. 3211]. 

Разобличаването тук е свързано с улавяне на спатиите, т.е. 

с прозиране, разкриване на измамата: 

бълг. откривам / разкривам / хващам / улавям спатиите на 

нкг., ‘разбирам, узнавам тайните на някого, хитрините му, 

дяволиите му’ [БФР]; 

нем. j-s Spiel durchschauen, досл. „прозирам нечия игра”; 

ein Spiel aufdecken, досл. „разкривам нечия игра”; j-m das Spiel 

verderben, досл. „развалям, изпортвам нечия игра” [срв. НРФР]. 

Жертвата на измамата, от своя страна, лишава измамника 

от доверието си: „при мен той (окончателно) загуби играта”, нем. 

bei mir hat er (endgültig) verspielt [НРФР]. 

 

                                                 
109

 В турската фразеология [ТБФР, с. 440-441] също намираме 

идиоматичен комплекс с концепта игра: 

 oyuna getirmek, ‘замислям нещо лошо за някого, правя план как 

да му причиня неприятност, да му навредя’ = кроя кюляф; 

 oyun oynamak, ‘съзнателно устройвам лоша шега на някого, 

създавам му неприятности’ = изигравам номер; 

 oyun etmek, ‘измамвам, излъгвам някого’ = изигравам игра 

(някому); 

 oyuna gelmek, ‘бивам изигран’. 
110

 Рус. „переиграть кого-л.” [НРФР]. Интересен тук е и примерът с 

политиците: „Im Wahlkampf möchte am liebsten jeder Politiker die 

Opposition an die Wand spielen“. 
111

 Вж. примера в НРФР [B-334]: Betrüger lassen sich nur ungern in die 

Karten gucken. 

   Вж. също и: mit offenen Karten spielen [НРФР]. 
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Други словесни картини на измамата в двете култури са 

играта на котка и мишка с някого (нем. mit j-m Katz und Maus 

spielen
112
), както и играта на криеница / на жмичка (нем. vor j-m 

Versteck, Verstecken spielen – вж. НРФР). 
 

С шарлатанството и най-вече с практиката на 

шарлатанското лечителство обвързва Рьорих възникването на 

нем. etwas ist nur (pure) Augenwischerei, досл. „нещо е само 

(чисто) избърсване на очите”, ‘нещо е чиста измама’
113
. Оттук 

немският израз със значение ‘ощетявам някого за собствена 

изгода, измамвам’ гласи съответно einem die Augen auswischen, 

досл. „избърсвам някому очите”
114
. Като съответни български 

фразеологизми могат да се посочат това си е чисто и просто 

замазване на очите и замазвам някому очите. 
 

В немската общност културният символ сапунен мехур 

(нем. Seifenblase) е смислообраз не само на преходния човешки 

живот
115
, а и на измамата. Ето защо разобличителят на измамата 

„пуква сапунения мехур”, нем. die Seifenblase zum Platzen 

bringen
116
, и тогава измамата-сапунен мехур „се спуква”, нем. die 

Seifenblase zerspringt
117
, а на измамения му се отварят очите, 

                                                 
112

 Този идиом означава и ‘премълчаване, скриване на нещо от някого’ – 

срв. рус. „обманывать его, утаивать от его что-л.” [НРФР]. 
113

 „Лечителите-шарлатани избърсвали очите на болните с мехлем, 

който нямал никакъв лечителен ефект и ни най-малко не засилвал 

зрението им [...]. Често произнасянето на израза е съпроводено от жест, 

за да се намекне, че става дума за прикриване на неуредици с 

надеждата, че няма да бъдат забелязани, че няма да бъдат ясно видяни” 

[срв. НФР, с. 423]. 
114

 Вж. „ihn übervorteilen, vielfach mundartlich” [НФР, с. 415]. 
115

 В европейското изкуство от XVI до XIX век сапунените мехури са 

символ на преходността на светски стойности, а също така и 

смислообраз на преходния човек, homo bulla [вж. Mori 1996: 149]. 

   Културната реалия сапунения мехур няма установена традиция на 

художествено представяне в България. Устойчивото словосъчетание 

сапунени мехури фигурира в БНФР със значение ‘надежди, илюзии’. 
116

 Рус. „разоблачить обман” [НРФР]. 
117

 Рус. „обман обнаружили” [НРФР]. 
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нем. j-m gehen die Augen auf; по аналогия е възникнал шеговитият 

израз „някому се отваря сапунарят”, j-m geht ein Seifensieder auf 

[НРФР]
118

. 
 

Сполучливата измама, т.е. когато се увенчае с успех „нещо, 

хитро, изкусно замислено”, в българската, турската и руската 

култура се асоциира с успешен фокуснически номер: бълг. 

номерът минава [БФР], рус. этот номер пройдёт
119

. В този 

смисъл българско съответствие на посочения по-горе немски 

израз (ein) fauler Zauber би могъл да е изразът гнил номер. 
 

С положителна конотация са изразите невинна лъжа, нем. 

ein frommer Betrug / eine fromme Lüge
120
, досл. „хрисима измама” 

[вж. НБР], където измама и лъжа отново се припокриват в 

значението си. 
 

2. Извършител (деец) : измамник /нем. der Betrüger 

В общностните представи измамникът принадлежи към 

хората, които нямат за грам почтеност или „нямат в тялото си 

гран
121
, капка, искра чувство за чест”, нем. j-d hat kein Gran, 

keinen Tropfen, keinen Funken Ehrgefühl im Leibe. Той е 

безсъвестен човек, нем. ein gewissenloser Mensch, респ. безчестен 

човек, нем. ein ehrloser, ehrvergessener, schändlicher Mensch, ein 

Schandkerl, ein Schuft, ein Schurke, ein Lump, ein Gauner [вж. 

БНФР]. 

Измамникът, както измамата, се назовава в двете културни 

общности с елементи от табуираната сфера на Нечистото: дявол; 

мръсотия (нщ. ми е мръсно / не ми е чисто нщ.); тъмнота (нем. 

dunkel); гнилост (нем. faul) и др. 

                                                 
118

 Друг израз, възникнал по аналогия, е j-m geht der Knopf auf, досл. 

„някому се отваря копчето”. 
119

 Срв. тур. numara yapmak, жарг. ‘съзнателно устройвам лоши шеги на 

някого, за да му причиня неприятности или да го подиграя’ = правя 

номера (някому) [ТБФР]. 
120

 Рус. „святая ложь, ложь во спасение” [НРФР]. 
121

 Мярката за тежина гран (нем. das Gran, Grän) се равнява на 0.06 

грама [вж. НБР]. 
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От религиозните ритуали в българския език са 

изкристализирали фразеологизмите на кой дявол свещ паля и на 

кой дявол се кланям, ‘с какви нечестни средства си служа, за да 

постигна това, което искам’ [БФР]
122
. Други български 

фразеологизми са: 

вулг. мръсен ми е задника, респ. не ми е чист задника 

‘извършил съм нещо нечестно, непочтено’ [БФР] и 

диал. не ми е чиста работата / вълната; не ми е чист 

восъка / косъма; не ми е чисто брашното, ‘извършил съм нещо 

нечестно, непочтено’ [БФР]. 

В немската култура измамникът е човек, който „знае 

шашмата (такива шашми)”, den Pfiff, solche Pfiffe kennen [НРФР]. 

Словосъчетания, с които той бива етикетиран, са например: 

ein dunkler Ehrenmann [НРФР], досл. „тъмен мъж на 

честта”; 

ein fauler Kunde [НРФР], досл. „гнил клиент”, ‘съмнителен 

клиент’; ‘неблагонадежден човек, който не вдъхва доверие’. 
 

Извършителят (деецът), в случая измамникът, неговата 

потенциална жертва, неговата реална жертва, както и неговият 

разобличител попадат като скачени съдове в причинно-

следствени отношения. 

Един пример за тези отношения черпим от лова на диви 

животни, откъдето произлизат изрази за: 

 действия на измамника преди измамата: бълг. поставям 

капан/ клопка/ примка на нкг. [БФР]
123

 – нем. j-m eine Falle stellen; 

j-n in die Falle locken [БНФР]; j-m Fallstricke legen
124

; j-n auf den 

Leim locken, führen [НРФР]; j-n ins Garn locken / kriegen [НРФР]; 

                                                 
122

 Вж. и на дявола се кланям, ‘лош, проклет, нечестен човек съм; върша 

нечестни дела’ [БФР]. 
123

 Срв. тур. pusu kurmak, ‘устройвам засада’; ‘устройвам клопка’ 

[ТБФР].
 

124
 Според Рьорих фразеологизмът е свързан с лова – тези клопки за лов 

на диви животни били от въжета. Образната употреба се среща за пръв 

път у Лутер в превода на Библията, в Книгата на Йов, при описанието 

на бегемота (хипопотама),  
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 действия на реалната жертва: бълг. улавям се / хващам се 

в капана / в клопката / в примката на нкг., ‘оставям се да бъда 

измамен, подведен; повярвам в някаква хитро скроена измама’ 

[БФР]; попадам в капана (в клопката / мрежата / примамката) 

нкм.
125

 – нем. in die Falle gehen, geraten [БНФР]; j-m auf den Leim 

gehen, kriechen [НБФР]
126

; j-m ins Garn gehen [НРФР]
127

. 

 действия на измамника при разобличаването на измамата, 

които са идентични с тези на жертвата: бълг. влиза/ (по)пада/ 

хваща се/ улавя се в капана; влиза в клопка(та)/ примката/ 

уловката, ‘оставя се да бъде заловен и изобличен или наказан, 

обикн. за непочтено дело или престъпление’ [БФР]
128

 – нем. in j-s 

Maschen geraten [НРФР], досл. „попадам в бримките на нкг.” 

                                                                                                         
„durch Fallstrick durchboret man yhm seyne Nasen” [Hiob 40: 19; 

бълг. „Ще го хване ли някой открито и ще продупчи ли носа му с 

кука?” Йов 40: 19], 

както и в Евангелието на Лука при описанието на Деня на Страшния 

съд: 

„wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf Erden wohnen” 

[Lk 21: 35; бълг. „защото той ще настъпи като примка върху 

всички живеещи по цялото земно лице” Лука 21:35]. 

   Рьорих сравнява този израз с фр. prendre quelqu'un au collet [срв. НФР, 

с. 1629]. 
125

 Срв. тур. pusuya düşmek и mantara basmak, ‘оставям се да бъда 

измамен, подведен; в някаква хитро скроена измама’ = хващам се в 

примката; попадам в клопка [ТБФР]. 

   Вж. и тур. kapana düşmek, ‘оставям се да бъда измамен, повреден; 

повярвам в някаква хитро скроена измама’ = попадам в капана (в 

клопка) [ТБФР]. 
126

 „Изразът води началото си от живота на птицеловците. Близо до 

кафеза на птичката, която служи за примамка, се поставят намазани с 

лепило пръчки, върху които се залепват примамените птички” [НБФР, с. 

430; срв. НФР, с. 3772]. 
127

 „Einem ins Garn gehen: sich von ihm verlocken lassen; vgl. auch 

französisch tomber dans le filet; einen ins Garn locken: ihn verleiten; [hier] 

steht Garn i.S. von 'Fischnetz, Netz des Vogelstellers'” [НФР, с. 2025]. 
128 

 Срв. тур. жарг. faka basmak, ‘оставям се да бъда заловен и 

изобличен’ и ‘[оставям се] да бъда измамен, подведен; повярвам в 

някаква хитро скроена измама’ = хващам се в капана [ТБФР].
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Измамникът и потенциалната жертва, която не се оставя да 

бъде измамена, са неотделими като двете страни на една монета: 

диал. човек без вяра означава ‘нечестен, непочтен’, но също така 

и ‘недоверчив’ [БФР]
129

. 

Потенциалната жертва, която се оставя да бъде измамена, 

„подарява доверието си” на измамника (нем. j-m Vertrauen 

schenken – вж. НРФР). Той, от своя страна, се „промъква / 

прокрадва” в доверието й (нем. sich in j-s Vertrauen schleichen/ 

stehlen – вж. НРФР). 

От риболова са изкристализирали две словесни картини с 

измамника и потенциалната жертва, която се оставя да бъде 

измамена. 

В първата картина измамникът „хвърля стръв”, нем. презр. 

nach j-m einen Köder auswerfen [НРФР]. 

Потенциалната жертва, която се оставя да бъде измамена: 

бълг. глътва, лапва, налапва, захапва въдицата; лови се, 

улавя се, хваща се на въдицата [БФР]
130

 – нем. in die Angel 

beißen
131

; an die Angel gehen [НРФР]; 

бълг. „захапва стръвта” – нем. an den Köder beißen/ auf den 

Köder anbeißen [НРФР]; den Köder schlucken, 

и така се превръща в реална жертва
132

. 

Във втората картина подмамващият е деец: 

                                                 
129

 Както и при лъ жа: диал. хващам голи пилци означава ‘лъ жа’, но и 

‘вярвам в лъжи’ [БФР]. 
130

 Очевидно е оприличаването на реалната жертва на измамата с 

животните жертви при лова и риболова в различни култури. 
131

 Също и в немския език идиомът означава ‘не забелязвам лукавството 

и хлътвам, т.е. измамват ме’, „die Hinterlist nicht bemerken und darauf 

hereinfallen” [вж. НФР]. 
132

 Българският фразеологизъм пускам/ пущам/ хвърлям въдица(та) 

нкм., ‘опитвам се да измамя някого, подмамвам, подвеждам някого’ 

[БФР], се припокрива по значение много повече с немския идиом einen 

Köder auswerfen, отколкото с аналогичния идиом die Angel auswerfen. 

Този идиом означава ‘опитвам си късмета’; ‘опитвам се да постигна 

нещо’; но също и ‘предпазливо опипвам почвата, за да науча нещо’, 

‘държа се изчакващо след някаква оферта’, ‘възбуждам нечие 

любопитство’, ‘примамвам някого ” [вж. НФР]. 
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бълг. хвърля или залага мрежата си / мрежите [БФР] – 

нем. seine Netze nach j-m auswerfen/ auslegen [НРФР]
133

; 

„придърпва, примамва в мрежата”
134

 потенциалната жертва, 

която се оставя да бъде измамена, или я „оплита в мрежите си”
135

. 

Жертвата съответно „отива, пада или попада в мрежата” на 

измамника
136

. 
 

От животновъдството като поминък са изкристализирали 

най-вероятно идиомът връзвам на празни ясли нкг. и диал. 

връзвам на ясла нкг., ‘измамвам някого’ [БФР], както и оставам 

като кон на празни ясли, ‘излъган, измамен съм’. Тук можем да 

посочим един немски идиом, който съдържа (пълните) ясли като 

метафора за материална облага: ich suche an die Krippe zu 

kommen, досл. „опитвам се да дойда до яслата”, ‘стремя се да се 

облагодетелствам от нещо’
137

. 

От скотовъдството се е запазило и образното сравнение в 

бълг. доя като крава някого, ‘използвам непрекъснато труда или 

материалните средства на някого; постоянно искам пари от 

някого или го карам да работи за моя сметка’ [БФР] (нем. j-n 

melken); а материално ощетената жертва метафорично е назована: 

бълг. дойна / диал. млечна крава
138

 – нем. melkende Kuh. 
 

В областта на търговията също намираме словесни 

картини на измамването, където измамникът „е” продавач: 

продавам магаре за кон някому, ‘излъгвам някого, измамвам го’ 

[БФР]. Реакцията на потенциалната жертва, която не се оставя да 

бъде измамена, е: не се оставям да ми продадат магаре за кон, а 

                                                 
133

 Вж. и: seine Netze (überall) auswerfen/ auslegen [НРФР]. 
134

 Нем. j-n ins Netz ziehen, locken [НРФР]. 
135

 Нем. j-n in seine Netze verstricken; j-n mit seinen Netzen umgarnen, 

umstricken [НРФР]. 
136

 Нем. j-m ins Netz gehen; in j-s Netz fallen, geraten [НРФР]. 
137

 Този идиом фигурира като съответствие на опитвам се да се докопам 

до кокала [вж. БНФР]. 
138

 Срв. тур. yağlı kuyruk, ‘постоянен източник на приход’ = дойна крава 

[ТБФР]. 
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за реалната жертва казват: слязъл от кон и се качил на магаре 

[БНФР]
139

. 

Причинно-следственият триъгълник измамник – измамен 

(реална жертва) – разобличител проличава от троичния комплекс 

немски идиоми „котката в чувала”, изкристализирал също от 

някогашната търговска практика: 

измамникът „продава котката в чувала” (нем. die Katze im 

Sack verkaufen – НРФР); 

измаменият „купува котката в чувала” (нем. die Katze im 

Sack kaufen – НРФР); 

разобличителят „пуска котката от чувала” (нем. die Katze 

aus dem Sack lassen – НРФР). 

Котката в чувала присъства и в българската фразеология, 

но като зооморфна метафора за човек, който носи големи 

проблеми на някого: идиомът влизам с котка в чувал означава 

‘сам се поставям в неблагоприятно положение, като предприемам 

обща работа с човек, който ми създава големи неприятности’ [вж. 

БФР]
140

. 
 

Още един пример с фразеологичен комплекс с очи, респ. 

було пред очите, онагледява тясната връзка между потенциална 

и реална жертва, измамник и разобличител по отношение на 

измамата и нейното разкриване: за разлика от потенциалната 

жертва, която „си отваря очите на четири”, потенциалната 

жертва, която се оставя да бъде измамена, има було пред очите, 

нем. einen Schleier vor den Augen haben [БНФР]. 

                                                 
139

 Видна е тясната връзка между този идиом и израза от кон на магаре 

в тур. attan inip eşeğe binmek, досл. „от кон слизам, на магаре се 

качвам”, а положението на измамената жертва е „съвсем неизгодно, 

много лошо положение в сравнение с това, в което е било преди” [вж. 

ТБФР]. 
140

 Както отбелязва Рьорих, има случаи, когато сходни по езиков състав 

фразеологизми носят различно послание в различните общости – това са 

т.нар. псевдосъответствия (Scheinentsprechungen). При сходните идиоми 

в различните езици той разграничава паралелни изрази (Parallelen), 

съответствия (Äquivalenten) и варианти (Varianten) [срв. НФР, с. 22]. 
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Идиомът отварям очите на нкг. е посочен като 

диалектизъм със значение ‘измамвам някого’, но също фигурира 

без стилистична маркировка със значение ‘разкривам на някого 

истината за нещо, помагам му да престане да се заблуждава в 

нщ.’ [БФР]
141

. 

Отваряйки очите на измамената жертва, разобличителят 

смъква булото, респ. „превръзката” от очите му, нем. j-m die 

Binde von den Augen nehmen, reißen [НРФР], или му „пробожда 

пердето (на очите)”, нем. j-m den Star stechen
142

. 

Реакцията на измамения, който вижда нещата в истинската 

им светлина, е: 

бълг. грубо отварят ми се очите; отварят ми се 

зъркелите [БФР]
143

 – нем. die Augen gehen j-m auf
144

; 

той престава да се заблуждава:  

бълг. булото, респ. превръзката пада от очите му – нем. 

die Binde, der (ein) Schleier fällt j-m von den Augen [БНФР]; die 

Schuppen fallen j-m von den Augen [НРФР]; es fällt mir wie 

Schuppen von den Augen
145

. 
 

Действия на извършителя измамник 

В стремежа си да получи по-голяма облага извършителят 

измамник търси кой гьол е по-дълбок (диал.) [БФР]
146
, а в 

действията си се ръководи от користни цели или, казано на 

жаргон, свири на еврейска свирка [БФР]
147

. 

                                                 
141

 Със същото значение е регистриран и синонимният израз отварям 

зъркелите на нкг. (грубо) [вж. БФР]. 
142

 Рус. „открыть кому-л. глаза на что-л.” [НРФР]. 
143

 Срв. тур. gözü açılmak, ‘преставам да се заблуждавам, нещата ми се 

изясняват, виждам истината’ = отварят ми се очите [ТБФР]. 
144

 Рус. „у кого-л. открываются глаза” [НРФР]. 
145

 „Die biblische Redensart ist der Bekehrung des Saulus (Apg 9, 18) 

entlehnt“ [вж. НФР]. 
146

 Присъствието на турцизма гьол издава отново влиянието на турската 

образност. 
147

 Етнонимът евреин, грубо чифутин, както впрочем повечето 

етноними в българската фразеология, е название за носител на 

отрицателни и порицателни качества – явление, очевидно свързано с 
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Образното представяне на извършването на измамата в 

немската и българската култура включва сравнително малко 

еднакви или сходни словесни картини. Навреждането на другия 

се асоциира в немската култура с архаичното хвърляне на камък 

по жертвата: 

нем. j-m einen Stein in den Garten werfen, досл. „хвърлям 

камък в градината на някого”, ‘причинявам вреда някому’
148

. 

Такъв израз, хвърлям камък в градината нкм., също 

фигурира като фразеологизъм в българския език, но има значение 

‘правя намеци, подмятания за някого’ [вж. БФР], т.е. става дума 

за псевдосъответствия. Що се отнася обаче до съпоставянето на 

българския идиом с турския фразеологизъм taş atmak, те се 

припокриват в значението си, т.е. в този случай става дума за 

съответствия
149

. 

Извършването на измамата като „непочтено, нечестно 

дело” се асоциира в двете култури с омърсяване на ръцете или 

пръстите на измамника (1) – след разобличаването измамникът 

може да се опита да си измие ръцете и дори да успее да се 

оневини и да стане чист като помия (2): 

1. бълг. диал. валям си ръцете с нкг./нщ. или самост.; 

мърся си / цапам си ръцете с нкг./нщ. или самост., ‘извършвам 

някакво непочтено, нечестно дело, престъпление или вземам 

участие в нещо нечестно, в някакво престъпление’ [БФР]
150

; 

нем. sich (D) seine Finger mit etw. schmutzig machen [НРФР]; 

2. бълг. диал. излязъл чист като помия, ‘виновен в нещо 

човек, който успял да се оправдае’ [БФР]; 

нем. sich rein / weiß zu waschen suchen [НРФР] 

Маменето се асоциира в двете култури също и с обръсване 

на жертвата; в този случай измамата в българските общностни 

представи се отнася до търговията: 

                                                                                                         
рязкото разграничаване от чуждостта, възприемана като враждебна и 

застрашаваща. 
148

 Рус. „причинять вред кому-л.” [НРФР]. 
149

 Срв. тур. taş atmak, ‘правя намеци, подмятания за някого’; ‘намеквам 

нещо за някого’ = хвърлям камъни в градината (на някого) [ТБФР].  
150

 В БФР е посочено, че изразът обикновено се употребява в 

отрицателни изречения. 
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бълг. обръсвам без сапун / бръснич нкг. и диал. брича без 

сапун нкг.; обричвам без брич(ев) нкг, ‘мамя, ограбвам, излъгвам 

някого, като му продавам прекалено скъпо’ [БФР]; 

нем. j-n über den Löffel barbieren / balbieren [НРФР]. 
 

Манипулативното заблуждаване на жертвата се оприличава 

в двете общности на: 

- водене за носа: 

бълг. водя за носа нкг. 2. ‘мамя, лъжа някого’ [БФР]; вж. и 

водя за поводите, за юлара нкг.; 

нем. j-n an der Nase herumführen, herumziehen [НРФР] и 

съкратено j-n nasführen
 151

; j-n an der Kandare, am Bändel führen; j-

n am Narrenseil (herum)führen, leiten, lenken [НРФР]; j-n am 

Gängelband führen, haben [БНФР]
152

; 

- пращане на баня: 

бълг. пращам на баня нкг., ‘излъгвам, измамвам някого’ 

[БФР]; пращам на студените бани нкг. (диал.), ‘измамвам, 

излъгвам някого, като не му давам това, което е очаквал или 

което му дължа’ [БФР]; 

нем. j-n ins Bad führen; j-m ein schlimmes Bad anrichten, 

‘умишлено поставям някого в неприятно или опасно положение’ 

[срв. НФР]
153

; 

                                                 
151

 Идиомът означава ‘правя с някого каквото си искам за собствено 

удоволствие’, ‘вземам някого на подбив’, ‘умишлено заблуждавам 

някого с фалшиви илюзии и надежди’: „Образността на този много стар 

фразеологизъм е свързана със звероукротителите, които слагали 

пръстени на носовете на жертвите си, за да властват изцяло над тях. 

Така си е обяснил и Лутер произхода на този израз […]” [срв. НФР]. 
152

 Фразеологизмът се е появил през XVIII век и означава ‘направлявам 

както си искам, действията на някого като дете, което още не може да 

ходи само […]. Немската дума Gängelband е регистрирана през 1716 г. и 

е название за лентата, за която се закрепват прощъпулниците. Първата 

съставка на този композит е познатият от времето на Лутер глагол 

gängeln, ‘уча дете да ходи’, който се среща и с преносна употреба [срв. 

НФР]. 
153

 „Смисълът на фразеологизма jemandem ein Bad an(zu)richten се 

базира на начин на мъчение от Късното средновековие, при който 

престъпниците престоявали в помещение с висока температура, 
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- на хвърляне на прах, пепел или пясък в очите, а в 

немската култура отново при преплитане на измама, лъжа и 

заблуждаване става дума за пускане на синя мъгла, голям пушек 

или дори разбиване на пяна: 

бълг. хвърлям прах / пепел в очите нкм.; 

нем. j-m Sand in die Augen streuen [НФР]; j-m blauen Dunst 

vormachen, [НРФР]; großen Qualm machen [НРФР]; Schaum 

schlagen
154

. 
 

В колективните представи измамните действия на 

извършителя са насочени в голяма степен към непочтено 

обогатяване в сферата на търговията: 

нем. Schmu machen, ‘шмекерувам, мамя на дребно (и в 

търговията)’ [НБР]; 

бълг. бия кантар(а) / удрям (в) кантара, ‘умишлено тегля 

неточно, по-ниско, за да спечеля’ [БФР]. 

Ето защо продажбата е метафора за измама [вж. БФР]: 

бълг. продавам кисели / зелени краставици нкм., ‘мамя, 

лъжа, като мисля, че другите не разбират това’; 

бълг. пренебр. продавам шикалки нкм., ‘мъча се да излъжа, 

да измамя някого; залъгвам някого’; 

бълг. диал. продавам за две оки плява нкг., ‘излъгвам, 

заблуждавам, измамвам някого за нещо’. 

                                                                                                         
загрявано отвън, докато признаят вината си. […] В края на 

Средновековието къпането в обществени бани било ограничено поради 

често пъти скандалната безнравственост, както и заради опасността от 

зараза със сифилис – болест, която от края на XV век започва да взема 

епидемични размери. Въпреки това докъм началото на XVII век 

повсеместно се ползвали парните бани, които били смятани за надеждно 

средство срещу проказата (лепрата), разпространила се в Германия след 

кръстоносните походи. Не е чудно, че ползването на обществените бани 

като широко разпространена практика е намерило отражение в 

множество пословични изрази, при което прави впечатление, че редица 

идиоми с Bad означават нещо неприятно, свързано с характерните 

особености на банята, с безпомощността вътре в нея или с различни по-

стари, в известна степен насилствени практики от страна на теляците 

към къпещите се“ [срв. НФР, с. 130]. 
154

 Рус. „пускать пыль в глаза кому-л.” [НРФР]. 
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Забогатяването по нечестен начин „е” забогатяване на 

сянка, ‘чрез тъмни, нечестни сделки’ [БФР]. Материално 

ощетявайки жертвата, измамникът я удря по (в) кесията и сам си 

напълва кесията, джоба (джобовете) [БФР]
155

 или „прибира 

дебели, тлъсти пари”, нем. dicke Gelder einnehmen [НРФР]. 

Извършването на имотни и имуществени измами е 

представено в словесната картина измъквам/ изтеглям чергата 

изпод нкг. [БФР]. 
  

Вече беше отбелязано, че измамникът разполага с 

доверието на своята жертва, затова той може да я манипулира и 

да се разпорежда с нея. Тук можем да изброим редица изрази по 

фразосхемата пращам нкг. (и синонимни глаголи) за... в смисъл 

на измамвам, излъгвам, заблуждавам някого за нещо: 

бълг. пращам в Бруса за маймуни нкг. [БФР]; 

бълг. (из)пращам / диал. провождам, продавам за зелен 

хайвер нкг. [БФР]
156

; 

бълг. диал. пращам за липови ябълки / за зелени глогини 

нкг. [БФР]; 

бълг. жарг. пращам нкг. да лапа мухи [БФР] 

бълг. жарг. пращам на кино нкг.; пращам на кино в банята 

от 6 до 4 (с билет за докъпване) нкг.; пращам на кино от 6 до 5 

(с трамваен билет) нкг. [БФР]; 

Зловредното действие на измамника е онагледено и с 

фразеологизми като: 

бълг. бутвам калпака нкм., ‘измамвам, ощетявам, 

онеправдавам някого’ [БФР]
157

; 

                                                 
155

 Срв. тур. cebini doldurmak, ‘обогатявам се, като печеля от чужд труд; 

богатея по нечестен начин’ = пълня си джоба; пълня си джобовете 

[ТБФР]. 
156

 Вж. приказката при идиома пращам за зелен хайвер [БФР I: 184]. 
157

 Както е отбелязано в БФР [I: 105], тази фраза се използва обикновено 

в отрицателни изречения; ето защо бихме могли да я причислим и към 

случая „потенциална жертва, която не се оставя да бъде измамена”. 

Показателен е и приведеният пример от „Момчил слиза от планината” 

на Здравко Сребров: „Я, дядо Марко, отворен ти е внукът. Няма лесно 

да му бутнат калпака”. 
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нем. jemandem die Zähne ziehen, досл. „изваждам някому 

зъбите”, ‘изигравам някого’ [срв. НФР]. 

Една от историите за Тил Ойленшпигел е източник за 

немския идиом j-m ein Auge zuhalten, досл. „затварям едното око 

на някого”, ‘измамвам някого’ [срв. НФР]. 

Свързана с религиозните практики е преносната употреба 

на глагола кръщавам нкг. със значение ‘измамвам’ в българския 

разговорен език. 

Немският израз j-n türken означава ‘заблуждавам някого’, а 

идиомът etwas ist getürkt има значение ‘нещо е представено в 

лъжлива светлина, нещо не е вярно’ [срв. НФР]. Дословният 

български превод на този израз е „нещо е потурчено”, но това е 

„псевдосъответствие” (Scheinentsprechung), защото бълг. нещо е 

потурчено означава ‘някаква вещ е загубена’. До средата на 50-те 

години на ХХ век обаче този идиом се е използвал и в смисъла на 

открадвам, задигам нщ., за което свидетелства употребата му 

при посочване на значенията на редица фразеологизми в НБФР, 

чието първо издание датира от 1958 г. 
 

Разобличаване на извършителя. Реакция и състояние 

на извършителя след разобличаването 

Разобличителят на измамата разкрива истинските помисли 

на измамника: вижда го като на длан или го „прозира до [мозъка 

на] костите” (нем. j-n bis auf die Knochen durchschauen – НРФР). 

Той открива неговите машинации: 

бълг. улавя, хваща дирята (дирите) му [БФР]
158

; 

нем. j-m auf die Schliche, hinter j-s Schliche, Sprünge, Briefe 

kommen, досл. „попадам зад хитрините, скоковете, писмата на 

някого” [вж. НБР; НРФР; БНФР].  

Като оправя кълката (диал.) на измамника, той разкрива 

нечестните му дела и доказва вината му [вж. БФР]. 

Разкривайки измамата, разобличителят „дискредитира” 

извършителя пред неговата доверчива жертва, нем. j-n in 

Mißkredit bringen [НБР]; в резултат на това измамникът се лишава 

                                                 
158

 Вж. влизам в пеша на нкг. (диал.) 2. ‘улавям, откривам какво върши 

някой’ [БФР]. 
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от нейното доверие, т.е. „изгубва кредита си” при нея (нем. in 

Mißkredit kommen, geraten – вж. НРФР). 

След разобличаването измамникът би следвало да разкрие 

картите си или спатиите си, т.е. да разкрие истинското си 

лице, нем. sein wahres Gesicht zeigen [вж. БФР и НРФР]. 

Разбира се, той би могъл да изпита вина за нечестната си 

постъпка – в такъв случай ще примигва като куче в лапавица или 

като мишка в трици (диал.), т.е. ще гледа виновно и без да 

възразява, когато го изобличават [вж. БФР]. Ако го измъчват 

срам, разкаяние и угризение на съвестта, той няма да има очи и 

лице да погледне хората около себе си и най-вече жертвата си, 

защото й бере, тегли греха (греховете), т.е. „има я на съвестта 

си” (нем. j-n auf dem Gewissen haben - вж. БФР и БНФР). 

Алтернативата на това поведение е отхвърляне на всякаква 

вина и непоемане на отговорност за деянието. Тогава измамникът 

си умива ръцете
159

 - нем. seine Hände in Unschuld waschen 

[БНФР], досл. „умива си ръцете в невинност”, отърсва се от 

вина като куче от роса и се измъква сух из водата за всеобщо 

неодобрение [вж. БФР]. 
 

3. Жертва на измамата /нем. das Opfer des Betrugs 

Първоначалното значение на мамен в старобългарския език 

е било ‘неблагоразумен’ [вж. БЕР]. Може би затова в българските 

колективни представи реалната жертва на измамата е диал. божо 

говедце, ‘простодушен, глуповат човек’ [БФР]
160
, а един от 

словесните изрази за предупреждението към някого да бъде 

предпазлив, за да не го измамят, е опичай си акъла!
161

 

Ето защо човек, който не допуска да бъде измамен, не се 

оставя да го смятат за балама, а измаменият може да си 

                                                 
159

 Според евангелската легенда Пилат, като предал Исус на тълпата за 

смъртно наказание, си измил ръцете и казал: ‘Не съм виновен аз за 

кръвта на този праведник’ [вж. БФР]. 
160

 Примерът в БФР [I: 99] гласи: „Тих и кротък човечец беше чичо ти 

[…] оставяше се да го лъжат, с една дума, божо говедце” 

[маркировката моя - А. Д.]. 
161

 Като немско съответствие е посочен идиомът Nimm deinen Grips 

zusammen! [БНФР]. 
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признае: „аз съм баламата, който се хвана на въдицата [вж. 

БНФР].  

Във връзка с това заслужава да се отбележи, че именно към 

жертвата на измамата, а не към дееца измамник е насочено по-

критичното (подигравателно-иронично, пренебрежително и дори 

презрително) отношение на българската общност. За това 

свидетелства пословицата не е луд, който изяда зелника, а който 

му го дава [БФР], т.е. общността осъжда неблагоразумието на 

измамената жертва. 

Човек, който възлага някаква работа на бъдещия си 

измамник, вика вълка да му варди овцете (диал.)
162
, а ако започва 

съвместна дейност с него, си взема / слага / туря таралеж в 

гащите
163

. 
 

Потенциална жертва, която не се оставя да бъде 

измамена 

В българските, както и в немските колективни представи 

човек, който не се оставя да го мамят, определено не е наивен: 

диал. не яде слама / жарг. вакса; диал. не пасе трева – с други 

думи, такива не ги лапа [вж. БФР]. Той е опитен и познава добре 

хората и живота: не е вчерашен (нем. er ist nicht von gestern
164
) и 

не е расъл в градина / саксия. Ето защо той знае спатиите, т.е. 

скритите замисли на потенциалния измамник и не допуска да 

попадне в нечистотията на измами, лъжи и интриги: 

диал. не пада по гърбина у тинята
165

; 

вулг. не хвърля камък в рядка кал или в рядко лайно / 

говно
166

 [БФР]. 

                                                 
162

 Фразеологизмът е със значение ‘възлагам някаква работа на съвсем 

неподходящ човек, който ще навреди или ще унищожи повереното му’ 

[вж. БФР]. 
163

 Идиомът означава ‘съгласявам се да предприема обща работа с 

човек, който след това непрекъснато ми създава големи неприятности’ 

[вж. БФР]. 
164

 Вж. също нем. er hat (trägt) es dick hinter den Ohren [БНФР]. 
165

 Значението на фразеологизма е ‘не могат да ме измамят; не се 

оставям да ме лъжат’ [вж. БФР]. 
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За да не бъде мамен, такъв човек на първо място проявява 

благоразумие:  

налага се благоразумие и трябва да се действува, 

постъпва с най-голямо благоразумие [БНФР]. 

Немски съответствия за проявявам благоразумие са: 

Vernunft an den Tag legen и Vorsicht zeigen [БНФР]. 

В немската народопсихология представите за благоразумие, 

предпазливост и предвидливост явно се преплитат: 

Vorsicht ist geboten; man muß Vorsicht walten lassen – като 

съответствие за налага се благоразумие; 

es wird strengste Vorsicht verlangt, erfordert; man muß mit 

äußerster Vorsicht zu Werke gehen – изразът е посочен като 

съответствие за трябва да се действува с най-голямо 

благоразумие [БНФР]. 

Самата немска дума Vorsicht, ‘предпазливост’, е 

производно от глагола vorsehen, ‘предвиждам’, а пред-

виждането, т.е. предвидливостта, е обвързана с бдителността, 

т.е. със зорките очи: В немската културна общност възможен 

девиз на благоразумния, респ. предпазливия човек, който не се 

оставя да бъде измамен, би била пословицата Trau, schau wem!, 

досл. „доверявай се, но гледай на кого!”, отваряй си очите, кому 

се доверяваш! [НБР]
167
. Ето защо той „има очи навсякъде”, нем. 

die Augen überall haben. Бдителният човек е нащрек да не го 

излъжат, измамят или окрадат и „внимава като ловджийско куче, 

като рис, като амбулантен турговец”, нем. wie ein Schießhund, wie 

ein Luchs, wie ein Heftelmacher aufpassen [БНФР]. 

Очите са най-важен орган за себепредпазване и в 

българските колективни представи. Измамникът принадлежи към 

неблагонадеждните хора, към тези, които не му ги лови око(то) 

или не му ги хваща око(то) (пренебр.)
168
. Благоразумният, 

                                                                                                         
166

 „От пословицата в рядко лайно камък не хвърляй да те не изпръска”; 

изразът означава ‘не се заемам, не се залавям с нечестен, долен човек, 

който може да ме очерни, да ми навреди’ [вж. БФР]. 
167

 Рус. „Доверяй, да знай кому!” [НРФР]. 
168

 Фразеологизмът означава ‘не одобрявам някого или нещо, струва ми 

се недобър, лош или го смятам за несигурен, на който не може да се 

разчита’ [БФР]. 
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бдителен човек държи очите си отворени или диал. отваря си 

очите на четири, на четиринайсет или на чекрък и гледа на 

четири; очите му гледат на четири (страни)
169

; очите му са / 

играят на четири; окото му и през рамо гледа [вж. БФР]. 

Човекът, който не се оставя да бъде измамен, не се поддава 

на чуждо влияние, а напротив – може да бъде крайно недоверчив 

и подозрителен в отношенията си със себеподобните, т.е. диал. 

няма вяра за аспра / за дукато [БФР]. Такъв човек дори на баща 

си не вярва [БНФР], а след като се ръкува, брои си пръстите 

[БФР]. Немски съответствия биха били j-m über den Weg nicht 

trauen [НБР]
170

 и студ. kein Fiduz zu etw. haben. 

Българската словесна реакция към измамника от страна на 

потенциалната жертва, която не се оставя да бъде измамена, е 

категоричен отказ, често с привкус на присмех и подигравка: Да 

си имаме уважението!
171

 или такива (тия) не (ми) минават
172

. 

Тук отново намираме израз, останал навярно от някогашната 

търговска практика: 

диал. за гуска – маска [т.е. за гъска – котка], „казва се на 

този продавач, който иска два пъти повече, отколкото е цената на 

стоката му” [БФР]. 

Немската словесна реакция  към измамника от страна на 

потенциалната жертва, която не се оставя да бъде измамена, може 

да съдържа алюзия към Евангелието: 

                                                 
169

 Паралелни изрази са: отварям си зъркелите (грубо) и отварям си 

фаровете (жарг.), ‘внимавам много да не ми се случи нещо лошо, 

някаква неприятност, действувам предпазливо’ [БФР].  

   Срв тур. gözleri velfecri okumak, ‘с буден ум съм, способен съм, хитър 

съм, не мога да бъда излъган’ = очите ми гледат на четири [ТБФР].  

   Има и друг израз, който дословно съответства на българския идиом 

гледам с четири очи: dört gözle beklemek, ‘очаквам с голямо нетърпение, 

с голямо желание да стане, да се случи нещо’ [ТБФР]. 
170

 Рус. „не доверять кому-л. ни на йоту (ни на грош)” [НРФР]. Идиомът 

е посочен като съответствие на и на баща си не вярвам [вж. БНФР]. 
171

 Вж. БФР: „категорично възразяване някому да направи нещо, което 

ще е във вреда, ще засегне този, който възразява”. 
172

 Идиомът означава ‘няма да допусна да ме излъжат, измамят; веднага 

разбирам измамата, лъжата’ [БФР]. 
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wer’s glaubt, zahlt ’nen Taler, досл. „верующият да плати 

един талер”
173

; 

и също като българската реакция може да съдържа 

насмешка и ирония: 

Ja Pustekuchen! – „Няма го майстора!” [БНФР]; 

den Zauber kennen wir / kenne ich! [НРФР], досл. „Знаем я / 

знам я тая магия!”; 

heute ist doch nicht der erste April!
174
, досл. „ама днес не е 

Първи април!”; 

da bist du (bei mir) an die falsche Adresse gekommen! [НРФР], 

досл. „сбъркал си адреса при мен!”; 

mir kannst du nichts vormachen!
175
, досл. „не можеш да ми 

покажеш нищо (как се прави)” – съответствия в НБР са: разг. на 

мене такива не ми минават! и жарг. не можеш ме гавна! 

  

Потенциална жертва, която се оставя да бъде измамена 

Потенциалната жертва, която се оставя да бъде измамена, 

изпитва безпрекословно доверие към бъдещия си измамник (нем. 

j-m ein hohes Maß an Vertrauen entgegenbringen) [НРФР]; тя 

приема думите му, без да се усъмни ни най-малко в тях или да ги 

подложи на проверка, на юнашко доверие (нем. auf Treu und 

Glauben
176
), респ. като чиста монета (нем. bare Münze). 

В колективните представи такова поведение граничи с 

наивността: 

бълг. аз съм баламата, който се хвана на въдицата; 

нем. ich bin der Übertölperte / der Gelackmeierte / der 

lackierte Europäer [БНФР]. 

Възможно е тази безгранична вяра да е породена от 

странния нагон към бягство от действителността и от стремежа за 

пренасяне в друга, желана действителност: 

                                                 
173

 От Евангелието: wer’s glaubt, wird selig – (блажени са) верующите. 

Рус. „расскажи это кому-нибудь другому (а я в это не верю)” [НРФР]. 
174

 ‘няма да ме измамиш’ - рус. „меня не обманешь” [НРФР]. 
175

 Рус. „меня ты не обманешь” [НРФР]. 
176

 Рус. „на веру, без проверки (принимать что-л.)” [НРФР]. 
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бълг. той вижда нещата не такива, каквито са, а такива, 

каквито би искал да бъдат – нем. er sieht die Dinge nicht, wie sie 

sind, sondern so, wie er sie sehen will [БНФР].  

Това състояние, когато човек се чувства „твърде добре”, 

напомня опиянението при игровия тип ilinx
177
. Загубила или 

отказваща връзката с действителността, този вид потенциална 

жертва витае в седмото небе (седмото небе е парафраза за 

Рая)
178

. 

За такова състояние казваме, че някой не вижда (е сляп) със 

зрящите си очи, нем. mit sehenden Augen nicht sehen
179

. 

В такива случаи човек сам си търси белята (със свещ). 

Като съответствие на този идиом е посочена немската поговорка 

wenn’s dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis tanzen und bricht ein 

Bein [вж. БНФР], досл. „когато на магарето му е твърде добре, 

отива да танцува на пързалката и си счупва крака”. 

Тази потенциална жертва много лесно може да се остави да 

бъде примамена на пързалката, респ. на леда: нем. sich auf das 

Glatteis locken lassen [НРФР]. Там я завежда извършителят 

измамник, нем. j-n aufs Glatteis führen [НРФР], използвайки 

                                                 
177

 Тези белези са характерни за игровия тип ilinx (ilingos, ‘световъртеж’, 

от гр. ’виене на свят’), чието обаяние се дължи на временно нарушение 

на стабилността на възприятието. Според Роже Кайоа ilinx се отличава 

със стремеж към силни усещания и опиянение от (често пъти смъртна) 

опасност. Играчът изпада в блажен транс и отрича действителността с 

чувство на превъзходство над нея. Под знака на ilinx се нареждат 

ритуалните действия на изпаднали в транс шамани, опиянението от 

празника, различни темпераментни танци, алкохолното опиянение и пр. 

[срв. Caillois 1964: 32; Хьойзинха 1982: 45-46 и Gadamer 1977]. 
178

 Нем. im siebten Himmel schweben / sein. 
179

 Рьорих посочва Евангелието на Матея като източник за възникването 

на немския идиом [срв. НФР]. На български език съответното място от 

Евангелието гласи: „затова им говоря с притчи, понеже те гледат, а не 

виждат, и слушат, а не чуват, нито разбират” [Мат. 13: 13, вж. 

http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#13]. Възможно е обаче 

изразът да е свързан не толкова с религиозно обусловени, а по-скоро с 

универсални общностни представи – срв. тур. gözü kapalı, ‘със 

затворени очи, слепешката, без да се знае’ [ТБФР]. 

http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#13
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очарованието си, безрезервното й доверие и най-вече – волята й 

да бъде измамена. 
 

Реална жертва на измамата 

Доверчивата жертва на измамата е попаднала под 

обаянието на измамника и се поддава на неговото влияние, респ. 

изпада под негово влияние, нем. ich lasse mich von ihm 

beeinflussen; gerate unter seinen Einfluß [БНФР]. Що се отнася до 

самото влияние, то е вредно, респ. зловредно влияние, нем. 

unheilvoller Einfluß [БНФР]; schädlicher Einfluß [БНФР]
180

. 

Манипулативната роля на измамника в отношенията му с 

реалната жертва проличава от глаголите превеждам, прекарвам в 

синонимните изрази превеждам, прекарвам през девет земи нкг., 

‘изкусно, майсторски излъгвам, измамвам някого’ [БФР]. През 

девет земи, ‘много надалеко’, е метафора от народните приказки: 

през девет земи в десета. 

Освен вече отбелязаните идиоми със значение ‘оставям се 

да ме направлява някой, действам по нечия воля’
181

 тук можем да 

отнесем два български фразеологизма от сферата на търговията:  

диал. давам пет за девет, ‘излъгвам, измамвам някого’ 

[БФР] и 

диал. дал съм пет за четири, ‘измамен съм в някаква 

работа с пари’ [БФР]. 

Подигравателното отношение към реалната жертва, ако тя е 

лековерен кредитор, заел пари на човек, който не е в състояние да 

му ги върне, проличава в бълг. видя парите, че се смее / усети 

парите пешин, че се смее – от народната приказка за Хитър 

Петър [БФР]. 

На подобен присмех е изложена реалната жертва, когато е в 

по-лошо положение от измамника, но му помага, защото я е 

                                                 
180

 Тук трябва да отбележим различното значение на диалектната дума 

вреден, което е свързано не с вреда, а с ред: в БНФР фигурира изразът 

вредна жена, т.е. уредна жена, а немското съответствие е „eine tüchtige, 

arbeitsame Frau”. 
181

 Вж. бълг. водят ме за носа, поводите, юлара; оставям се да ме 

водят – нем. ich lasse mich an der Nase, am Gängelband führen, ich gehe 

am Gängelband [БНФР]. 
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надхитрил: болен здрав носи – от народната приказка „Лисица и 

вълк” [БФР]. 
 

Състояние на реалната жертва след измамата 
Реалната жертва на измамата трябва да пие една студена 

вода, респ. чаша студена вода – вероятно, за да „изтрезнее” от 

илюзиите и самоизмамата си’. Измаменият трябва да си вземе 

поука от преживяното, т.е. разг. да му държи влага. Самата поука 

е „сериозна паметна бележка”, която жертвата „получава”, нем. 

einen tüchtigen Denkzettel erhalten, bekommen [БНФР]. Ето защо на 

измамената жертва казват също: 

бълг. разг. „Пиши си това на ухото!” – нем. schreib dir 

(dir’s) hinter die Ohren [БНФР]. 

Смислообраз на поуката в българската фразеология, 

вероятно под влияние на турската образност, е обицата, която 

жертвата на измамата си туря (закачва, окачва, слага) на ухото 

[БФР]
182

. 

Неблагоразумната потенциална жертва след измамата 

престава да бъде наивна и да се оставя да бъде използвана: 

умря [магарето] Марко (остана Трайко) [БФР]. 

Измаменият започва да действа благоразумно, т.е. да си 

опича акъла или „да си събира разума”, нем. ich nehme meinen 

Verstand zusammen [БНФР]. Той става крайно, дори излишно 

предпазлив, като диал. на мъртва глава юзда туря [БФР]. 

Прогледнал за истината, той безспорно се чувства или „се 

вижда” разочарован, нем. sich enttäuscht fühlen, sehen
183
. Това 

разочарование е насочено най-вече към благонадеждността на 

измамника и към измаменото доверие: 

                                                 
182

 Вместо обица се срещат и диалектните синоними ушник и менгиш 

[вж. БФР]. Тук отново се чувства влиянието на турската образност – 

срв. kulağına küpe olmak, ‘поучавам се, вземам си поука от някаква 

преживяна неприятност или грешка и внимавам тя да не се повтори’ = 

слагам си обица на ухото [ТБФР]. 
183

 Рус. „чувствовать себе обманутым” [НРФР]. 
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бълг. град градях върху него” – нем. auf den hätte ich Häuser 

gebaut, досл. „къщи щях да градя върху него”
184

. 

Напълно разбираема е и реакцията на жертвата към 

измамника: „Махай ми се / пръждосвай ми се от очите!”, нем. 

Geh mir aus den Augen!
185

. 
 

От гореизложения ексцерпиран материал може да се 

направи обобщението, че както в българските, така и в немските 

колективни представи измамата е умишлена вербално или 

невербално заблуждаване на определен обект в негов ущърб с цел 

собствено облагодетелстване. Ето защо в двете културни 

общности измамата и измамникът се назовават с елементи от 

табуираната сфера на Нечистото: пъклено дело; мръсотия респ. 

нечисти части на тялото или части от облекло; тъмнота; гнилост 

и пр. 

Приведените примери в руската и турската фразеология (с 

оглед на българската езикова употреба), както и спорадичните 

препратки към английски и френски фразеологизми (с оглед на 

немската езикова употреба) свидетелстват за значително сходство 

в словесните картини на измамата, което е проява на 

универсалността на този културен феномен. 
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184

 В руската образност надеждният човек е като каменна планина – 

съответствието за auf den hätte ich Häuser gebaut е „я полагался на него 

как на каменную гору (а он меня разочаровал)” [НРФР]. Вж. и нем. auf 

den kann man Häuser bauen, ‘може напълно да се разчита на 

някого’[НРФР]. 
185

 Примерът тук е: Geh mir aus den Augen! Du hast mich maßlos 

enttäuscht! – рус. „Уходи! Видеть тебя больше не хочу – так ты меня 

разочаровал” [вж. НРФР A-806]. 
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Cases of Racism against the Majority:  
Examples from the Bulgarian and the British Press 

 
Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva 

 
Abstract: The paper explores the linguistic means of promoting 

the discourse of racism against the majority in Bulgarian and British 
nationalistic newspapers in a comparative perspective. The object of 
analysis is mostly nationalistic publications from Bulgaria and the UK 
with references to the national press when applicable. 

 
Keywords: racism, CDA, media discourse, nationalistic press  
 

I. Introduction 
 

Racism is defined as an exhibition of discrimination towards 

the representatives of the out-group. I. Law [2002: 16-17] summarizes 

the views of several scholars according to whom the notion of racism 

should be restricted only to the biological explanations and 

representations of the different groups [see also Eriksen 1993; Lustig, 

Koester 1999].  

There are many different types of racism some of which 

defined by Lustig and Koester [1999], Philomena Essed [1991] and 

other scholars. The most generic type experienced by minority groups 

could be defined as everyday racism following Essed [1991]. This 

type of racism has to do with the privileges granted to the majority but 

not accessible to minority groups. 

Due to the fact that nowadays the transfer of people and mass 

migration are increasing, the visible or physical / genetic traits become 

harder to distinguish and people resort to the use of cultural specifics 

to determine their difference. Van Dijk [1991] uses the term ethnicism 

to qualify the exhibitions of discrimination towards the representatives 

of other ethnic groups.  

Regardless which of the two terms we would prefer to use, 

racism or ethnicism, they both refer to the negative attitude exhibited 

on behalf of a majority group towards a minority in a specific country. 

This is usually the case reported by national media when they publish 
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cases of racism. Looking at the nationalistic press, however, the 

phenomenon is presented in a reverse way. Following their agenda the 

nationalistic papers, which serve the nationalistic parties, present 

racism as oppression of the indigenous people (the majority) by the 

minorities. 

The paper analyses the linguistic devices used to present racist 

practices on behalf of minorities against the majority in Bulgaria and 

in the UK. The research covers publications from 2005-2006 as well 

as some more recent publications from 2011. The goal is to outline the 

similarities and differences in the linguistic devices used by the 

nationalistic press in the two different countries. 

The corpus for this research is composed mostly of 

publications in the Bulgarian newspaper Ataka [A] and the British 

BNP [BNP], The Voice of Freedom [F], Brimstone [B], Joe 

Priestley’s Journal [JPJ] and the column from the BNP’s online 

release Doc’s Diary [Doc’s D]. 

The paper is a continuation of an earlier research done by the 

author [see Cheshmedzhieva 2010b] and offers a different view at the 

presentations of racism as discussed by other scholars [see Dobreva 

2009; van Dijk 1991]. 

 

II. Analysis 

Looking at the corpus of articles from the Bulgarian and the 

British nationalistic media one could easily notice the use of the 

discourse of racism, explicitly conveyed through references to acts 

described as genocide against the majority.   

The notion that there is genocide carried out against 

indigenous Bulgarians in Bulgaria and British in the UK is constantly 

reiterated in the nationalistic newspapers reviewed. Genocide, 

understood as “the systematic killing of all the people from a national, 

ethnic, or religious group” [MSN Encarta 2012] could be reviewed as 

consisting of several different aspects:  
 

(a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or 

mental harm to members of the group; (c) Deliberately inflicting on 

the group conditions of life calculated to bring about its physical 

destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to 
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prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of 

the group to another group [CPPCG 2006]. 
 

The notion of genocide is presented directly in the headings of 

publications in both the Bulgarian and the British nationalistic press 

through the use of lexemes such as genocide and ethnic cleansing.  

Bulgarian nationalistic press use the term genocide to 

explicitly name the process of reduction of the number of ethnic 

Bulgarians as well as to describe the 500 years of Bulgarian history 

when the Ottoman Empire ruled over the lands of present day 

Bulgaria: 
 

[1]
186

 Срещу българите тече 

геноцид – държавата мълчи /h/
187

 

(A/ 21.10.05); [2] В Айтос тече 

геноцид срещу българите /h/ (A/ 

18.10.05); [3] Терорът срещу 

българите в смесените райони 

вече не щади нито живите, нито 

мъртвите (A/ 28.12.05); [4] Еню 

Димитров: бивш дипломат: 

Парламентът трябва да признае 

геноцида над българите /h/ (A/ 

15.03.11); [5] В Бургас за първи 

път отбелязват турския геноцид 

над българите /h/ (A/ 30.03.11); 

[6] Да спрем циганския геноцид 

над българите /h/ […] Когато 

цигани системно и безнаказано 

избиват българи, това е 

етнически геноцид над българите 

(A/ 04.10.11); [7] Няма да търпим 

цигански геноцид /h/ (A/ 

15.02.11); [8] 20г. геноцид 

[1`] There is genocide against 

Bulgarians but the country remains 

silent /h/ (A/ 21.10.05); [2`] There 

is genocide against Bulgarians in 

Aytos /h/ (A/ 18.10.05); [3`] The 

terror against Bulgarians in the 

regions of mixed ethnicity shows 

no mercy to living or dead alike 

(A/ 28.12.05); [4`] Enyu Dimitrov: 

ex-diplomat: The Parliament 

should acknowledge the genocide 

against Bulgarians /h/ (A/ 

15.03.11); [5`] Burgas 

commemorates the Turkish 

genocide against Bulgarians for 

the first time /h/ (A/ 30.03.11); [6`] 

Let’s stop the Roma genocide 

against Bulgarians /h/ […] The 

systematic and unpunished killing 

of Bulgarians by Roma is called 

ethnic genocide against Bulgarians 

(A/ 04.10.11); [7`] We would not 

                                                 
186 The examples which are analysed are presented in their original form without any 

corrections on spelling or grammar whatsoever, therefore the author does not assume 

liability for any such mistakes in the original text. The translations of the excerpts 

from the Bulgarian press are done by the author and are marked by an apostrophe 

following the number of the original example, e. g. [X`]. 
187 /h/ - headline 
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заплашва българите с изчезване 

/h/ (A/ 04.03.11). 

stand Roma genocide /h/ (A/ 

15.02.11); [8`] 20 years of 

genocide threatens Bulgarians with 

extinction /h/ (A/ 04.03.11).   
 

It should be mentioned that the examples of direct use of the 

term genocide in headlines are higher in number in 2011 than earlier 

in the century. This fact is probably primarily connected with the 

renewed attempts of the political party Ataka to pass a decision at the 

Parliament which would confirm the policy of genocide against 

Bulgarians within the borders of the Ottoman Empire. Similar to the 

recognition of the Armenian genocide, Ataka fight for the recognition 

of Bulgarian genocide conducted in the period 13
th
 – 18

th
 cen. That is 

why in order to prove the existence of the actual killing of the 

Bulgarian population nationalists constantly resort to the past, past 

events, historical books, quotations from Bulgarian and foreign writers 

and contemporaries of said events. 

Another characteristic feature of these publications is the use 

of the term genocide with an ethnonym as a modifier in front of it. The 

use of such ethnonym already sets the dichotomy ethnic Bulgarians 

vs. the other ethnic groups, i.e. Roma, Turkish, Ottoman in the 

examples given. The opposition is also directly presented in the 

headlines and right at that initial stage places Bulgarians in the 

position of the oppressed that is further on developed in the body of 

the publication. 

In another group of examples the lexeme genocide which is 

used in the headlines of the publications has a slightly different 

semantic meaning, i. e. any political initiative that provokes public 

disapproval or possible migration of Bulgarians from the country is 

described as genocide:  
 

[9] Държавата е подложила на 

геноцид младите хора /h/ [A/ 

02.11.11]; [10] Бюджет 2012 на 

кабинета е социален геноцид /h/ 

[A/ 05.11.11]; [11] Криминалният 

преход се превърна в геноцид 

срещу нацията /h/ [A/ 13.04.11]; 

[12] Читатели коментират 

[9`] The country has subjected 

young people to genocide /h/ [A/ 

02.11.11]; [10`] Budget 2012 of the 

cabinet is a type of social genocide 

/h/ [A/ 05.11.11]; [11`] The 

criminal transition period turned 

into genocide against the nation /h/ 

[A/ 13.04.11]; [12`] Readers 
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здравната политика на ГЕРБ: 

Закриването на болници е геноцид 

срещу българите /h/ [A/ 08.07.11]; 

[13] Лошото здравеопазване е 

равно на геноцид /h/ [A/ 14.01.11]. 

comment on the health policy of the 

political party of GERB: The 

closing down of hospitals is 

genocide against Bulgarians /h/ [A/ 

08.07.11]; [13`] Bad health service 

is equal to genocide /h/ [A/ 

14.01.11]. 
 

The structure of said headlines is similar: the process or 

initiative described as genocide is placed in initial position as the 

subject, while the phrase which includes genocide in its structure 

comes second. This position, however, gives greater prominence to 

genocide and makes it sound stronger in the minds of the readers. At 

the same time it should be mentioned that here the use of the 

ethnonym Bulgarian does not refer to the members of the majority 

alone but to all people considered Bulgarian citizens, so in these 

examples the genocide, which is referred to, is conducted by the 

government against the people. Thus the opposition is not majority 

vs. ethnic minority groups but the ruling elite vs. the rest of the 

population.  

The corpus of Bulgarian publications from 2005-2006 features 

articles which implicitly convey the existence of genocide in Bulgaria:  
 

[14] Как българите станаха турци 

/h/ […] терорът срещу българите в 

т.нар. смесени райони става все 

по-арогантен. Джамиите никнат 

като гъби, а децата на българо-

мохамеданите сричат буквите на 

непонятен за тях и родителите 

им турски език [A/ 17.10.05]; [15] 

Българите в Кърджалийско вече 

са малцинство и дискриминирани 

/h/ [A/ 31.10.05]. 

[14`] The way Bulgarians turned 

Turkish /h/ […] the terror against 

Bulgarians in the so-called regions 

with mixed population becomes 

even more arrogant. The mosques 

appear like mushrooms and the 

children of Bulgarian 

Mohammedans learn to read the 

alphabet of the Turkish language 

that is unfamiliar to children and 

parents alike [A/ 17.10.05]; [15`] 

The Bulgarians in the region of 

Kurdzhali have already become a 

minority and are discriminated 

against /h/ [A/ 31.10.05]. 
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The examples show a tendency of changing of cultural values 

which lead to a change in belonging. The notion of genocide here is 

achieved through examples of terror against Bulgarian people. The 

family as a unit cannot withstand the power of religion, education and 

culture. Once exposed to these factors the Bulgarian family cannot 

fight them and becomes a hostage to that foreign influence. Bulgarian 

culture is trapped and converted and the final outcome is reduction in 

the number of Bulgarians living on the territory of the country.  

For Bulgarians the idea of inflicted new culture by force 

carries recollection of the period when Bulgaria was under Ottoman 

influence. The nationalistic parties play very well with national 

historic conscience, fear of oppression, the blood tax Bulgarians were 

paying and possible new bloodsheds. The nationalistic parties are 

trying to show that history repeats itself and thus provoke public 

conscience and bring people to action against the government whom 

they see as the main perpetrator of the process of extinction of 

indigenous people. 

The corpus of British publications also shows high use of the 

terms genocide and ethnic cleansing in headlines especially in 

publications from 2011: 
 

[16] The immigrant communities in Britain are not examples of 

‘diversity’ in Britain but they are in fact colonies filled with colonists. 

They are alien islands inside our towns and cities with their own laws 

and cultures. They will never integrate as they did not come here to 

integrate, but to re-create their own cultures in our country [B/ 

05.08.05]; [17] Cockneys become First Victims of the Immigration 

Invasion Genocide /h/ [BNP/ 15.07.11]; [18] Cover-up of Ethnic 

Cleansing Most Likely Reason for Abolition of National Census /h/ 

[BNP/ 15.07.11]; [19] BBC Celebrates and Promotes the Ethnic 

Cleansing of White Britons in South London /h/ [BNP/ 16.05.11]; [20] 

Sacred Heart School Colonisation Is A Symptom of the Ethnic 

Cleansing of Britain /h/ [BNP/ 15.07.11]. 
 

The examples of direct use of the term referring to the 

annihilation of a specific lifestyle and not so much to the actual killing 

of people are also amplified through the use of the discourse of war 

(victims, invasion, colonisation). These examples also show the 

enemy British nationalists consider responsible for the genocide 
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against the population of Britain. The image of the enemy these few 

examples create is of immigrants who are non-white and in their 

bigger part non-Christian. The latter is supported by the following 

examples, which implicitly suggest the notion of genocide: 

 
[21] The Smashing of the Cross – Islam’s War Against Christians /h/ 

[BNP/ 27.06.11]; [22] Racist Cameron Insults Oxford University for 

Being Too White /h/ [BNP/ 12.04.11]; [23] Physical Extermination of 

British People Speeding Up /h/ [BNP/ 14.02.11]. 
 

In these examples one could observe several different 

strategies employed by nationalists. On the one hand we have 

demolition of traditional symbols of Britishness, i. e. the cross. On the 

other hand we have questioning of another characteristic of 

Britishness, i. e. white colour of skin. And finally we have the notion 

of physical extermination which together with the above mentioned 

discourse of war and the metaphors Immigrants are Colonists/ 

Aliens [see e. g. 16], Immigration is Colonisation/ Invasion [see e. 

g. 16, 17, 20], which are very frequently employed by nationalists in 

their media discourse, mark the highest degree of obliteration of what 

is considered traditionally British and what the UK stands for. Thus 

the language used in the examples could be described as highly 

provocative and very emotionally charged. 

In order to show that the suggested oppression of the majority 

and ethnic cleansing is not a mere provocation but truly existing in 

Bulgaria and in the UK, both the nationalistic newspaper Ataka and 

BNP publications use statistical data and in some cases they even 

quote such data published on the pages of other national newspapers 

in order to enhance the truth value of their publications.  

Used statistical data include birth rates, number of indigenous 

vs. non-indigenous children at school, censuses, etc. The worrying 

figures are stressed upon many times and forebode a decrease and 

eventual disappearance of the indigenous population, thereby 

acquisition of a minority status within less than half a century. At the 

same time the nationalistic press in both countries report on increase 

in the number of minority groups who will overcome the indigenous 

ones: 
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[24] ‘След 45 г. българите 

малцинство’ в. ‘24 часа’, 

4.06.2005 г.: ‘През 2050 г. 

българският етнос остава в 

малцинство, а роми и турци ще 

наброяват 3,5 млн.’ [A/ 

04.06.05]; [25] От 19-те 

шестокласници в школото, […], 

имало само едно дете от 

български произход, а сред 18-те 

петокласници няма нито едно 

етническо българче [A/ 

31.10.05]; [26] […] допреди 40-

50 години турците наброяваха 

не повече от 200 души, а сега са 

повече от половината град [A/ 

18.10.05]; [27] От 1989 г. насам, 

населението на България е 

намаляло с 2 милиона души […] 

Означава, че българските 

граждани просто не могат да 

си позволят да раждат и 

отглеждат деца. За разлика от 

тях цигани и турци 

продължават да се множат, 

което ускорява допълнително 

процеса на тотален разпад в 

държавата [A/ 04.03.11]. 

[24`] ‘In 45 years Bulgarians will 

be a minority’ states [the Bulgarian 

newspaper] 24 chasa from 

4.06.2005: ‘In 2050 the Bulgarian 

ethnos will become the minority, 

while Roma and Turkish people will 

reach 3.5 million’ [A/ 2.11.05]; 

[25`] From the 19 sixth-graders in 

the school […] there was only one 

kid of Bulgarian origin, while 

among the 18 fifth-graders there is 

not a single ethnic Bulgarian child 

[A/ 31.10.05]; [26`] […] Up to 40-

50 years ago the number of the 

Turkish barely reached 200 people, 

while now they comprise more than 

half of the city [А/ 18.10.05]; [27`] 

From 1989 onwards the population 

of Bulgaria has reduced by 2 

million people […] It means that the 

Bulgarian citizens simply cannot 

afford to give birth and raise 

children. Unlike them Roma and 

Turkish continue to increase their 

numbers which additionally 

accelerates the process of total 

collapse of the country [A/ 

04.03.11]. 
 

One of the main devices used in these examples is the 

opposition now vs. before and its extension now vs. the future to 

describe the trends of increased birth rates among Roma and Turkish 

and the eventual reduction and dying out of ethnic Bulgarians.  

The examples above also show that the Bulgarian nationalistic 

press do not place statistical data directly in the headlines but in the 

body of the text, thus keeping the more prominent position for the 

forebodings. Even in a secondary position the data provided stir public 

opinion and provoke Bulgarians into thinking that in their old age 

present day Bulgarians will be a minority overcome in numbers by 

Roma and Turkish. The panic is increased by the existing notion that 
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the highest criminality rate in Bulgaria is among the Roma ethnic 

group, while Turkish presence is getting stronger in the regions where 

the population is of mixed origin. This phenomenon was also 

observed in some of the national newspapers which presented nation 

polls in a similarly worrying way [see Cheshmedzhieva 2010b]. 

In contrast British nationalistic publications use statistical data 

to a much greater extent than their Bulgarian counterpart. The threat in 

the UK comes from the increased number of immigrants and asylum 

seekers who invade British public and social life. The increased 

number of immigrants, usually presented in an emotionally intense 

way through the metaphor Immigration is Flood/ Sea [see 29, 32, 

59], brings an increase in the number of babies born to non-British 

mothers: 

 
[28] 1-in-5 babies to mums not born in Britain /h/ NEARLY 640,000 

infants were born in England and Wales in 2004 up almost three per 

cent on the previous year. One in five of them were to mothers not 

born in Britain, a huge change from one in eight a decade earlier [F/ 

01.06]; [29] This growth in the population of Britain is due solely to 

the influx of immigrants. […] Since 1996 the overall settlement figure 

of immigrants into Britain has doubled from 62,000 to 125,000 in 

2000, 108,000 in 2001, 118,000 in 2002 and 143,000 in 2003. The 

total since 1963 is nearly 2.5 million and that figure does not include 

the estimated one million plus illegals living in the country [B/ 

5.12.2005]. 
 

The trend presented in the examples from 2005 – 2006 

continues in 2011 as well: 

 
[30] 80% of Babies Born in ‘British’ Hospital Are Foreign  /h/ […] 

The total includes 537 babies born to Indian mothers – the largest 

‘minority’ ethnic group – 389 Poles, […] [BNP/ 03.05.11]; [31] The 

‘Minorities’ Becoming the Majority /h/ […] The amount of 

‘minorities’ in Britain has skyrocketed by nearly 40 per cent in the last 

eight years, as the number of immigrants here increased by 2.5 

million, according to official statistics […] high birth rates are a key 

factor behind the combined 390,000 growth in the Pakistani and 

Bangladeshi populations, […] [BNP/ 20.05.11]; [32] Population Rises 

by Highest Amount for 50 Years /h/ […] The soaring population is 
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down to two factors – a massive influx of immigrants and the far-

higher birth rates of the non-Europeans living here […] [BNP/ 

02.07.11]; [33] One-third of births in Britain are to foreign parents /h/ 

The shocking figures, which have been all but ignored by the anti-

white mainstream media, show that out of the total 723,165 births in 

England and Wales last year, 222,895 were to either one or two 

foreign parents [BNP/ 30.08.11]; [34] According to reports from two 

universities, only 47 percent of children under the age of 16 in both 

cities are white, with the remaining 53 percent being a combination of 

black, Asian and “other ethnic communities.” […] in Leicester, where 

white people comprised 60.54 percent of the population in 2001, but 

are set to be an absolute minority by 2019 [BNP/ 14.02.11]; etc. 

 

Apart from the use of the opposition before vs. now and now 

vs. the future, one could easily observe the use of quotes around 

lexemes like British and minority in several of the examples. Here the 

usage of this particular punctuation is of significance as it does not 

show quotation of the words of someone else but the false nature of 

the term in quotes. What nationalists are trying to convey is that 

hospitals, therefore national institutions, could no longer be referred to 

as culturally British as they employ and serve a multitude of other 

ethnic communities which could increase their numbers to such a 

degree that the white British would no longer be the major ethnic 

group in the UK. The quotes around minority come as a confirmation 

of the last statement. What nationalists imply is that the number of 

Indians and the other ethnic groups in the UK is so big that it is 

ridiculous to define them as minority groups.  

There could be an additional aspect to that suggested by the 

next example [31], i. e. minority groups should no longer be defined 

as such because they are granted more rights than the indigenous 

people in the UK. Therefore the term minority in this interpretation 

does not show social position based on numerical representation in 

society but position based on the attitude experienced by the members 

that the term covers. One could be a part of the majority in a country 

but if that person or group is deprived of some of the general rights 

granted by law then that person or group could view themselves as 

minority, and vice versa.  
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The rest of the statistical data used explicitly refer to the 

actual increase in non-British subjects on the territory of Britain – a 

fact which is threatening to the British who because of this trend could 

eventually lose their dominant position and become a minority not 

only in terms of received attitude but in numbers as well. The explicit 

mentioning of Pakistani and Bangladeshi in [31], as well as black [see 

34] additionally strengthens the feeling of doom as these communities 

are notoriously famous for high criminality levels and illiteracy. 

In order to enhance the negative information even further the 

British nationalistic journalists have also resorted to the use of some 

quite intense lexis used in some cases as modifiers or as participles, 

parts of a verb phrase:  
 

[35] […] exceptionally high rates of births by non-UK-born mothers 

[BNP/ 20.05.11]; [34] […] set to be an absolute minority by 2019 

[BNP/ 14.02.11]; [33] The shocking figures [BNP/ 30.08.11]; [32] The 

soaring population is down to two factors – a massive influx of 

immigrants and the far-higher birth rates of the non-Europeans living 

here [BNP/ 02.07.11]; [28] a huge change from one in eight a decade 

earlier [F/ 01.06]; [31] The amount of ‘minorities’ in Britain has 

skyrocketed [BNP/ 20.05.11]. 
 

All these lexemes focus on the big mass of immigrants that 

are coming to the UK and the fast rate of increase in numbers and 

reproduction of said group.  

The urgency of the message and its more ominous tone is 

further suggested by the use of adverbial phrases of time, such as 

within 60 years [F/ 23.06.06], by 2100 [B/ 28.12.05], as soon as 2010 

[B/ 28.12.05], by 2026 [BNP/ 14.02.11], for 50 Years [BNP/ 

02.07.11], by 2021 [BNP/ 15.07.11], marking a specific time period in 

which the predictions will come true. In addition the time span which 

is given as reference usually does not exceed the life span of the 

people assumed to be reading the publications which makes the 

predictions even more horrible as there is probably nothing more 

menacing than knowing that when you are old you will be part of a 

minority group.  

Adverbial phrases of time are used to the same goal by the 

Bulgarian nationalistic press as well: [24] от 1989 г. насам (‘since 
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1989 onwards’); [27] след 45 г. (‘in 45 years’), през 2050 г. (‘in 

2050’). The use of time adverbials also contributes to the truth value 

of what has been provided as statistics and thus increases the panic 

created by the predictions made. The extensive use of adverbs of 

place, on the other hand, stresses on the omnipresence of the 

discussed phenomena: in London, Newcastle, in Leicester, in England 

and Wales, as well as quite extensively in: 

 
[36] Births to non-UK-born mothers (excluding non-UK-born fathers) 

were at 76.4 percent in Newham, East London, and 73.1 percent in 

Westminster. The total rate for Inner London was 60.4 percent. Other 

towns and cities with exceptionally high rates of births by non-UK-

born mothers include Slough (58.9 percent), Luton (50 percent), 

Oxford (47.4 percent), Cambridge (45.4 percent), Leicester (44.8 

percent), Watford (44.8 percent), Reading (42.8 percent), Manchester 

(41.8 percent), Birmingham (38 percent), Peterborough (37.1 

percent), Woking (36.9 percent) and Coventry (34.7 percent) [BNP/ 

30.08.11]; [37] It is estimated that British whites will become a 

minority in Leicester, Birmingham, Bradford and Oldham by 2016, if 

they are not so already [BNP/ 20.05.11]; etc. 
 

Bulgarian nationalistic media, especially in the examples from 

2011, also resort to the use of adverbials of place but mostly in 

publications on the recognition of Bulgarian genocide. The objective 

here is to show that the number of followers who see the justice the 

nationalistic party is trying to achieve is increasing. That topic which 

is summarized through the percentage representation in the following 

headline: [38] 74% подкрепят АТАКА за турския геноцид над 

българите /h/ [‘74% back Ataka on the Turkish genocide against 

Bulgarians’ – A/ 15.03.11] is further elicited through the adverbials of 

place mentioned in initial position in a variety of other publications: 
 

[39] Патриотите в Русе 

поискаха общината да признае 

5-вековния турски геноцид /h/ 

[A/ 04.05.11]; [40] Общинари в 

Пловдив поискаха признаване 

на 5-вековния геноцид/h/ [A/ 

10.05.11]; [41] В Нова Загора 

признаха 5-вековния геноцид 

[39`] The Patriots in Ruse demanded 

that the Municipality recognizes the 

Turkish genocide which lasted for 5 

centuries /h/ [A/ 04.05.11]; [40`] 

People from the town hall in Plovdiv 

asked for recognition of the 5 

centuries-long genocide /h/ [A/ 

10.05.11]; [41`] Nova Zagora 
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/h/ [A/ 19.05.11], see also [5]. recognized the 5 centuries-long 

genocide /h/ [A/ 19.05.11] 
 

The information presented by the Bulgarian nationalistic press 

in relation to the genocide against Bulgarians is manipulated by 

numerous references to the period of said genocide as Turkish yoke or 

to the process as the Turkish genocide. The ethnonym Turkish used as 

a modifier is both misleading and provocative as at that time in history 

there was no Turkish state but a multi-national Ottoman Empire, 

therefore the modifier Ottoman would have been both more correct 

and less intense. The use of Turkish already suggests the existence of a 

link between old days Ottoman Empire and the present day Turkey. 

This is in lieu with the policy of the nationalistic party Ataka who 

repeatedly state that there is a continuation in the foreign policy of the 

Ottoman Empire and present day Turkey resulting in the annihilation 

of the Bulgarian state. The suggested policy of annihilation is also 

confirmed through the use of the lexeme българофобия 

(‘Bulgarophobia’) in [42] Българофобията на Анкара се изроди в 

лъжи срещу АТАКА /h/ [‘Ankara’s Bulgarophobia degraded into lies 

against Ataka’ /h/ – A/ 14.03.11]. 

The idea of annihilation and the intensity of that process in the 

Bulgarian nationalistic press is presented not so much through the use 

of adjectives or verbs but through the use of nouns describing a 

process of conversion: ислямизация (‘Islamification’), туркизация 

(‘Turkization’), циганизация (‘Tsiganization’), джамизиране 

(‘overbuilding with mosques’):  
 

[43] Да не говорим за 

ислямизацията, който въпрос 

също го повдигнах на митинга, 

там не се прави нищо. Родопите 

са загубени [А/ 07.03.11]; [44] 

Малко хора у нас знаят, че 

плащат за пропаганда на 

циганизацията на страната си и 

[…] [А/ 16.11.05]; [45] 

Джамизирането на страната е 

процес, за който се хвърлят 

много пари и в който участват 

[43`] Not to mention the 

Islamification, which is a topic I 

raised during the demonstration. 

Nothing is done in that respect. The 

region of the Rhodope mountains is 

lost [А/ 07.03.11]; [44`] Few people 

know that they pay for the 

propaganda of the Tsiganization of 

their country […] [А/ 16.11.05]; 

[45`] The overbuilding with mosques 

is a process that spends a lot of 

money and which uses a lot of 
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моного хора [A/ 21.12.05]. people [A/ 21.12.05]. 
 

Said device is observed in various examples from the British 

nationalistic press as well: 

 
[46] The only party that will stop the colonization, foreignization, 

Islamification, and ethnic cleansing of the English, Scottish, Welsh 

and Irish is the British National Party [BNP/ 20.05.11]; [47] The 

Conservative Party has taken a giant leap forward in its plans to 

complete the Islamification of Britain with the appointment of 

Pakistani-origin Sayeeda Hussain Warsi as their new chairman [BNP/ 

15.07.11]; [48] […] a small and poisonous group of people whose aim 

was to Islamify British society – by violent means, if necessary – were 

allowed to flourish on our soil [Doc’s D/ 14.06.06]. 

 
Said lexemes show another aspect of the genocide allegedly 

practiced by minority groups. They assimilate the majority in a 

cultural way changing their religion (Islamification, Turkizaion, 

overbuilding with mosques)
188

, exceeding their number through 

uncontrolled reproduction (Tsiganization), or through introduction of 

their own traditional values into the dominant British culture 

(foreignization).  

The notion of existing racism against the majority is further 

stressed by the use of the common names the minorities are reported 

to call the members of the majority. The BNP argues that middle class 

British are referred to as underclass and white scum [B/ 28.12.05] or 

white trash, epithets that within the dominant white man’s world, 

without the colour marker white, are usually attributed to ethnic 

minority groups. The other nouns/ noun phrases used by the 

nationalistic press in order to pile up tension include minority, victims, 

exiles in their own land, among others. The point of utmost tension is 

reached by the use of the last noun phrase as it marks the final swap of 

places between immigrants and indigenous whites: the places are fully 

changed. It can no longer be said that the country belongs only to its 

indigenous population. Ethnic minority groups are now claiming 

possession to that country. 

                                                 
188 On cultural oppression of the indigenous white group see Cheshmedzhieva [2010a] 
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[49] We, the indigenous white community of Britain, are called an 

‘underclass’ and ‘white scum’ if we are poor and do not share the 

liberal sensibilities of our masters  […] Whites are persecuted by the 

police, politicians, the media and the State – their civil and social 

rights are stripped away and they are left exiles in their own land [B/ 

28.12.05]; [50] The letters concern reports of anti-white abuse from 

takeaway staff in the nearby Middlestone Moor area, who are said to 

have called young girls ‘white trash’ and to have whipped them with 

belts [BNP/ 05.09.11]; [51] Staff from a takeaway in the town 

reportedly called the local indigenous youths, including young girls, 

‘white trash’ and whipped them with belts [BNP/ 13.08.11]. 
 

The examples clearly report not only on verbal abuse on 

behalf of ethnic minority groups but also on physical abuse. The 

positions in the discourse used by nationalistic parties are switched: 

the indigenous whites are those who are regarded of a lower status, 

they are those who are forbidden freedom of community and 

representation, they are those who are oppressed and whose personal 

rights have been violated.  

In Bulgarian nationalistic media the lexemes and phrases 

which are emotionally charged and are used to refer to Bulgarians are 

fewer and less intense compared to those in the British nationalistic 

press. They include mainly the lexemes малцинство ‘minority’ (in 

some cases it is used to refer to the Roma and Turkish communities, 

but when it is used in an emotionally charged way, it always refers to 

Bulgarians), жертва ‘victim’, and човек втора употреба ‘second-

class person’.  
 

[52] Не искам да съм човек втора 

употреба /h/ [A/ 17.10.05]; [53] 

Днес българският народ е жертва 

на всестранна и жестока 

циганска атака спрямо неговия 

живот, здраве, сигурност, 

движимо и недвижимо 

имущество, чест, достойнство, 

семейство и деца! [А/ 18.03.11], 

see [15]. 

[52`] I don’t want to be second-class 

person /h/ [A/ 17.10.05]; [53`] Today 

the Bulgarian people is a victim of a 

universal and cruel Roma attack on 

its life, health, security, movable and 

immovable property, honour, dignity, 

family and children! [А/ 18.03.11]. 
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These examples in the Bulgarian press however are very few 

and in most of the cases малцинство (‘minority’) is used to refer to 

the Roma community. The noun that could be defined as more 

frequently used to describe Bulgarians is жертва (‘victim’). 

The tension is primarily conveyed through the opposition Us 

vs. Them which presents Bulgarians as the oppressed member of the 

dichotomy while Roma and Turkish as the oppressors.  

The same opposition is frequently used in the British 

nationalistic press as well. Unlike the Bulgarian nationalistic press the 

British publications use extensively the colour marker white in order 

to distinguish indigenous British from immigrants. In addition there is 

also extensive use of the adjective indigenous, native, local as well as 

the ethnonym British or Britons in combinations with the colour 

marker or said adjectives as modifiers thus separating the locals from 

the newcomers, who are usually defined by an ethnonym Asians, 

Chinese, Indians, the noun/ adjective showing religious adherence 

Muslim or the colour marker black with/ without an ethnonym. The 

use of said phrases also marks the distinction between Own vs. 

Foreign. An expression of the latter are references to the non-British 

ethnic communities as alien islands, colonisers, foreigners, which 

increases the tension further and strengthens the feeling of doom:      

 
[54] ‘It’s not YOUR country’ they say. They don’t even acknowledge 

the fact that WE have a proprietarial role, in that it was OUR ancestors 

– the people whose genes live in our bodies – who created this 

country, built its infrastructure from Stonehenge to the road networks, 

fought to protect it over the ages, many giving their lives in the 

process. If the White Man can’t be the boss in Britain, something’s 

wrong [Doc’s D/ 05.07.05]; [55] The cause of the problem is clear: 

mass immigration which has allowed a fifth column of Muslim 

colonisers to build up inside Britain [BNP/ 12.11.10], see also [16]. 
 

The examples clearly show the fear in indigenous British that 

their indigenous culture will lose its identity and its strength because 

of the influence of all alien cultures. The examples again spell out 

some of the most significant landmarks of British culture and use 

them as justification of British people’s right to live on that island.  
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In order to be objective it should be stated that the 

nationalistic agenda is not promoting equality by any means. 

According to them it is only the white man who should have the 

power in Britain and they take this as white man’s birth right, as 

something given. Any deviation from the standard is considered an 

anomaly and a threat as admission of alien cultures within the confines 

of the country would mean gradual annihilation of the indigenous 

culture. Letting the aliens in means letting the terrorists in and this is 

very clearly exemplified by [56] We lost our culture, country and 

freedoms and gained only a collection of colonies and colonists many 

of whom now want to blow us up [B/ 05.08.05]. The fear of ethnic 

cleansing is obvious: first indigenous culture, then the country, then 

freedoms are lost and finally those who have gained all these assets 

are ready to literally kill the indigenous white people. 

The buzz word which the nationalistic media in the UK use to 

increase public panic is extremist or terrorist attributed to Muslims 

who are also in some publications described as a rather excitable 

minority [F/ 03.06]: 

 
[57] PEOPLE in Britain weren’t that enamoured by the recent Muslim 

protests in London and aren’t particularly keen to share their country with 

this rather excitable minority [F/ 03.06]; [58] Whilst we in Britain are 

faced with an endless torrent of media stories about whites attacking 

blacks and Asians the deaths of those like Gavin Hopley, Ross Parker and 

Kriss Donald by gangs of Muslim extremists are not even mentioned in 

the main by the BBC [B/ 08.05.05]; [59] There are more than one million 

illegal immigrants are hiding in the country; unless these illegal entrants 

are removed then we can never be safe in our country. Illegal immigration 

is the sea in which the terrorist swims. All the so called ‘security laws 

‘passed by this government as a response to the July 7th bombings are 

facile and useless unless the ocean of illegals where the terrorists hide is 

drained [B/ 5.12.2005]; [60] Fear of ‘Racism’ Made Government Soft on 

Terror in Lead-Up to 7/7 /h/ A former Labour minister has accused his 

own party of a ‘great reluctance’ to tackle Muslim terrorists before the 7/7 

bombings for fear of being labelled racist [BNP/ 03.05.11]; etc. 
 

The issue of extremists and the threat of terrorist attacks 

increased after the events of 11 Sept. 2001 and the subsequent 

bombings of the London metro and other public buildings. 
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Nevertheless, the general opinion has been that it is the government 

that is responsible for the increase in attacks because of their good 

disposition and exhibited tolerance towards such ethnic minority 

groups. 

Bulgarian nationalistic media also uses lexemes like 

терорист (n. ‘terrorist’), терористичен (adj. ‘terrorist’) but these 

references are mostly connected with the Turkish minority in Bulgaria 

and more specifically with the influence Turkey is allegedly trying to 

exercise on Bulgaria through the political party Movement for Rights 

and Freedoms. The bigger part of the uses of the lexeme terrorist is 

connected with an organization known for its severity, i.e. the Grey 

Wolves.  

In general the idea of international terrorism is not so popular 

and people are not so scared because Bulgaria has not experienced the 

horror of the attacks in the States from 2001 or the bombings in 

London in July 2005. Therefore the use of such lexis is not as 

emotionally intense as in the British media.   

The lexeme with a similar root that is used mostly in 

publications on Roma and which does have an emotional tinge is 

терор (‘terror’): 
 

[61] Точно 5 месеца след 

зверското убийство на проф. 

Калоянов, в “Захарна фабрика” 

страхът от цигански терор е 

същият […] Но най-вече 

продължават да живеят в страх и 

ужас от местния цигански 

терор, който не стихва пет 

месеца след втрещяващото 

убийство на именития български 

проф. Станимир Калоянов [A/ 

24.10.05]; [62] Циганският 

терор е факт! Той е навсякъде у 

нас! […] За милионите 

обикновени българи пък 

циганския терор е ежедневие [A/ 

18.03.11], see also [3] 

[61`] Exactly 5 months after the 

brutal murder of Prof. Kaloyanov in 

Zaharna fabrika, the fear of Roma 

terror is the same. […] But what is 

more they continue to live in fear 

and horror of the local Roma terror 

which is not over even 5 months 

after the petrifying killing of the 

famous Bulgarian professor 

Stanimir Kaloyanov [A 24.10.05]; 

[62`] Roma terror is a fact! It is 

everywhere in the country! […] To 

the millions of common Bulgarians 

the Roma terror is a daily round [A/ 

18.03.11]. 
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Indigenous people feel unprotected and not strong enough to 

fight for what is theirs. They are presented in a subjugated position 

being the patients of the genocide inflicted on them by the Roma. That 

is why the lexeme терор (‘terror’) is frequently preceded by the 

ethnonym Roma. 

The idea of terrorists in the territory of indigenous people 

implies the possibility of innocent victims, of actual killing of people. 

This idea is very close to the other use of the term genocide, i. e. cases 

of crimes against indigenous people. 

In the examples from the Bulgarian nationalistic press the 

understanding of genocide against Bulgarians in Bulgaria is connected 

with two of the ethnic groups comprising Bulgarian society – Roma 

and Bulgarians of Turkish origin. Actual killing of Bulgarians is 

reported in connection with crimes committed mostly by Roma. Both 

the Bulgarian and the British nationalistic press abound in examples of 

crimes committed by minority groups. These articles talk of the actual 

physical extermination of indigenous people. 

The specific event, which has stirred public opinion in 2005 in 

Bulgaria, is the killing of a professor in a neighbourhood called 

Zaharna fabrika in the capital. The lack of culprits and the so-called 

police apathy have been the reasons for the continuation of this 

debate. This accident has also provided a good support for the 

nationalistic thesis that the majority is the subject of racism and not 

the other way round: 
 

[63] […] тумба цигани от 

столичния квартал Факултета 

нападнаха и пребиха четирима 

български полицаи [A/ 14.12.05]; 

[64] […] двама цигани убиха 

зверски с удари по главата един 

достоен българин [A/ 28.12.05]; 

[65] Нова жертва на цигански 

терор: 16-годишният Костадин 

Алексиев, пребит в пловдивско 

училище от банда цигани с Ауди и 

Мерцедес […] [A/ 7.11.05]; see 

also [3], [6]. 

[63`] […] a throng of Roma from 

the neighbourhood of Fakulteta in 

the capital attacked and beat to 

death four Bulgarian policemen 

[A/ 14.12.05]; [64`] […] a worthy 

Bulgarian was brutally killed with 

hits on the head by two Roma […] 

[A/ 28.12.05]; [65`] New victim of 

Roma terror: 16-years-old 

Kostadin Alexiev, beaten to death 

in a Plovdiv school by a gang of 

Roma in Audi and Mercedes […] 

[A/ 7.11.05]. 
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Similar articles frequently appear in the national press as well 

in order to stereotypically present Roma as the usual perpetrators of 

crime [see Cheshmedzhieva 2010b] and thus fossilize the existing 

negative image and negative attitude to that ethnic community.  

The articles in Bulgarian usually feature the ethnic origin of 

the perpetrator or hint on his/ her ethnic origin by the usage of 

adjectives denoting colour of skin. Generally petty crime or thefts are 

associated with Roma and the general feeling is that the criminals 

remain unpunished and that the authorities do not readily take actions 

against this group, which is the main reason for discontent.  

Roma are usually described as moving in тумби (‘throngs’), 

or групи (‘gangs’) and they beat or brutally kill their victims. They 

invade public life, which prior to their advent has been almost idyllic, 

and shatter it to pieces. In order to enhance the feeling of actual 

extermination Bulgarian nationalistic press takes up cases of clashes 

between Roma and Bulgarians which have ended with the death of 

Bulgarians and reiterate these facts many times using them as proof of 

the existing genocide against Bulgarians.  

The criminal activities are presented as guided by the idea that 

Bulgaria as a country should cease to exist and be taken over by 

minority groups.  
 

[66] София осъмна със скандални 

aнтибългарски лозунги ‘Смрът за 

блгарете’ и ‘България за турците, 

българите – вън!’, зоват 

ксенофобски графити […] 

‘Мамка ви мръсна, българи’, се 

беше заканил един от убийците 

на проф. Калоянов минути преди 

зверската му смърт. ‘Тук скоро 

няма да е българско, а циганско’, 

[…] В Горски Долен Тръмбеж 

циганските барони редовно 

наричат българите ‘гяури’ и ‘рая’. 

С обидната квалификация ‘гяур’ 

се обръщат към кърджалии дори 

малките турчета и циганета […] 

[A/ 26.10.05]. 

[66`] Sofia woke up to scandalous 

anti-Bulgarian slogans. ‘Deth for all 

Bolgerians’ and ‘Bulgaria for the 

Turkish people. Bulgarians – out!’ is 

what the xenophobic slogans say. 

[…] ‘Bulgarian motherfuckers’ had 

said in a threatening voice one of 

Prof. Kaloyanov’s killers minutes 

before the brutal killing took place. 

‘Very soon this land would not 

belong to Bulgarians but to Roma’. 

[…] In Gorski Dolen Trumbezh the 

Roma barons often address the 

Bulgarians with ‘gyaur’ and ‘raya’. 

The pejorative ‘gyaur’ is used even 

by children of Turkish or Roma 

origin to address the citizens of 
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Kurdzhali [A/ 26.10.05]. 
 

The notion of a new slavery is strengthened by the report that 

Bulgarians in some regions are nowadays being called гяур 

(pronounced /gja’ur/ ‘a person of low status’) and рая (pronounced 

/ra’ja/ ‘slaves’), names used by Ottomans to denote Bulgarians in 

subjugated position during the time of Ottoman influence in Bulgaria, 

a very heated subject for most Bulgarians.  

The articles featuring Turkish people as perpetrators of crimes 

against Bulgarians are very few probably due to the fact that Turkish 

are featured mostly as perpetrators of cultural genocide and not actual 

killing of Bulgarians: [67] Турчин стреля по горски /h/ (‘A Turkish 

man shot at a forest-guard’ /h/ – A 17.10.05], see also [3], [14]. 

The corpus of articles from 2011 does not feature publications 

on crimes committed by Turkish against Bulgarians. The crimes 

attributed to the Turkish are the killings during the liberation period 

when present day Bulgaria and Turkey were both part of the Ottoman 

Empire. 

Looking at the examples from the British nationalistic press 

the dominant feeling which the British National Party wants to instill 

in people is that crimes committed against the indigenous white 

people are under-represented and not paid attention to. The reason for 

such conclusions has been several reports on killings of black people 

which focused public attention on minorities for years to come. There 

were memorials done for the victims of racism, aid was given to the 

relatives of the victims. Still, feeling threatened by the rights of the 

minorities, and the increasing number of those “alien elements”, the 

indigenous white people provoked by the nationalists raised their 

voice declaring a reverse racism – “racial prejudice or discrimination  

directed against the traditionally dominant racial group in a society” 

[Wikipedia/EN] or defining such acts as cases of anti-white racism.  

In some cases the attempts to bring remembrance of the 

victims of white racism were qualified as a threat to ethnic peace and 

therefore the activities were prohibited by the respective authorities. 

Such acts were taken as a proof of breech of the rights of the majority 

and existence of anti-white racism. In order to provoke public opinion 

the crimes committed by ethnic groups are always presented as brutal 

and seemingly for no reason:  
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[68] [A] young white man, a student from a middle class background, 

was brutally murdered by three Blacks, apparently for no reason 

[Doc’s D./ 14.03.05]; [69] […] suffered Muslim riots, the brutal 

attack on pensioner Walter Chamberlain and the murder of Gavin 

Hopley [F/ 03.06]; [70] […] He was attacked at the weekend by a 

gang of six Asians in Halifax who tried to beat him to death , then the 

gang left him bleeding on the floor and attacked another white person 

walking along the road.” [B/ 08.05.05]; [71] Muslim Grooming 

Scandal Continues: Bolton Teenager Forced into Drugs Trade by 

Asian Gang /h/ [BNP/ 12.03.11]; [72] […] the ‘targeting of underage 

and vulnerable girls’ by what he called ‘Asian’ gangs (but are actually 

Muslim gangs) had ‘been going on for decades’ [BNP/ 16.02.11].  

 

As the examples show throughout the years perpetrators of 

crimes as reported by the nationalistic press have remained more or 

less the same, the difference is that the focus in 2011 is more on 

grooming crimes than killings of single individuals. The perpetrators, 

however, always exceed their victims in numbers and are described as 

moving in gangs which is similar to the way Bulgarian nationalistic 

press present the culprits. Regardless of the perpetrator or the type of 

crime described the notion which the publications create is of whites 

being the powerless victims of all other ethnic groups which inhabit 

the Island.  

Another aspect of racism which the nationalistic press in 

Bulgaria and the UK use is the notion of privileges. Nationalists do 

not present what Mackintosh defines as “white privileges”, i.e. “an 

invisible package of unearned assets which I can count on cashing in 

each day, but about which I was ‘meant’ to remain oblivious” [see 

Wikipedia/EN] but the so-called ethnic privileges as defined by 

political correctness. So rather than show Bulgarians or British as 

privileged over the other ethnic communities in the two countries, the 

nationalistic press depict the ethnic communities as enjoying 

privileges while the phenomenon of the glass ceiling is presented as 

valid for the white majority.   

The notion of privilege of minority groups in Bulgaria could 

be viewed from two different perspectives. On the one hand there is 

privilege towards Turkish people who as a minority in Bulgaria are 
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given the right to form and participate in their own ethnic political 

party and thus be a part of Bulgaria’s political life. The fact that Roma 

also have political parties is not a subject of discontent on the pages of 

Ataka probably mostly due to the fact that Roma parties still do not 

have such presence in Bulgaria’s political life as the Movement for 

Rights and Freedoms. The question about the righteousness of the 

existence of MRF has been going on for a long time. Nationalists 

stand behind the notion that the Movement is illegitimate as Bulgarian 

Constitution forbids the existence of ethnic parties.  

 
[73] Хора, събудете се! Ако аз отида 

да живея в Турция, откъдето 

прадедите ми са били зверски 

изгонени, ще мога ли да се радвам 

на комфорта, който имат у нас 

турските ни съграждани? Ще 

слушам ли новини на български 

език по турската национална 

телевизия? Ще ме изберат ли за 

депутат или министър? Ще мога ли 

да се запиша в българска етническа 

партия? [A/ 29.10.05]; [74] 

Недопустимо е в България да се 

използва чужд език, та било то и за 

поздравления, освен официалният 

език по Конституция - българският 

[A/ 8.12.05]; [75] Свидетелка съм 

как назначиха туркиня, тъй като 

има закон в защита правата на 

малцинствата. Кои са малцинство? 

Знаете ли, че в селата, където 

преобладава турското население, 

всички предмети се учат на 

‘майчин’ език? Това е основната 

причина, поради която се 

назначават турци за преподаватели 

и разбира се, те трупат така нужния 

им стаж, докато ние, бъдещото 

българско поколение, нямаме 

работа [A/ 3.11.05]. 

[73`] People, wake up! If I go to live 

in Turkey, which has mercilessly 

expelled my ancestors, would I be 

able to enjoy the comfort which our 

Turkish fellow citizens enjoy? 

Would I be allowed to listen to news 

in Bulgarian on the national Turkish 

TV? Would they elect me for a 

member of the parliament or a 

minister? Would I be able to sign up 

in a Bulgarian ethnic party? [A/ 

29.10.05]; [74`] It is unthinkable that 

some foreign language but the 

official language declared by the 

Constitution – Bulgarian should be 

used in Bulgaria, even if it is only 

for greetings [A/ 8.12.05]; [75`] I 

witnessed a Turkish woman being 

hired as there is a law on Minority 

Rights. Who are the minority? Do 

you know that in the villages, where 

Turkish people are a majority, all 

subjects are being taught in ‘mother’ 

tongue? That is the main reason why 

they hire Turkish teachers and of 

course they thus gain the necessary 

qualification years while we, the 

future Bulgarian generation, are left 

unemployed [A/ 3.11.05]. 
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Characteristic of the examples talking of privileges granted to 

minority groups is the use of questions, some of which rhetorical or 

exclamations which show the bewilderment of common Bulgarians. 

The examples stress not only on the various rights granted to Turkish 

in Bulgaria but also on the existence of institutional racism against the 

majority due to the reverse discrimination policy.  

On the other hand there is a group of examples which focus 

on the privileges granted to Roma in the form of free electricity, free 

transportation, laws passed on minority rights, establishment of the 

Decade of Roma integration. The case of Roma in Bulgaria who do 

not pay their bills while they live on social allowances is one of the 

most heated issues. Another problem is the abuses of aids received by 

Roma in cases of natural disasters or as help for the winter season. 

Nationalists’ trump card to get public opinion on their side is the 

understanding that Roma abuse ‘our’ money: the sweat and tears of 

diligent Bulgarians, and they avail from the privileges they have while 

the Government is not doing anything to prevent that.  
 

[76] Циганите трябва да бъдат 

третирани наравно с нас пред 

закона. Като не си плащат тока - 

ще стоят на тъмно […] [A/ 

8.11.05]; [77] Виновна ли съм, за 

това, че не съм циганка? Те без да 

работят, получават социални 

помощи [A/ 25.10.05]; [78] Трябва 

ли да се чувствам виновна, че 

някои от малцинството са без 

работа, че не пускат децата си на 

училище, че се препичат на 

слънце след поредната кражба... 

Кой е по-ощетен? Ние, които 

плащаме освен своите и 

неплатените сметки за ток на 

малцинството, таксувани като 

‘загуби по трасето’ [A/ 09.11.05]; 

[79] Как може полицаи да седят и 

наблюдават безучастно, докато 

стотици роми опоскват цял 

[76`] Roma should be treated 

equally to us by the law. When they 

don’t pay their electricity they will 

stay in the dark. [A/ 8.11.05]; [77] 

Am I guilty of not being a Roma? 

Even though they don’t work they 

receive social security [A/ 

25.10.05]; [78`] Should I feel guilty 

that some members of the minority 

do not work, that they would not let 

their children go to school, that they 

lie in the sun after every other 

theft… Who is more deprived? Is it 

us who pay not only our own bills 

but also the minority’s non-paid 

electricity bills, which are under the 

provision ‘leaks en route’[A 

9.11.05]; [79’] How could 

policemen just stand and impartially 

observe while hundreds of Roma eat 

up a whole factory? Is it that we are 
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завод? Нима вече ни е страх да 

защитим собствеността си от 

посегателствата на циганите? 

Това е безумие [A/ 15.02.11], etc. 

already afraid of protecting our own 

property from Roma’s 

encroachments? That’s insane [A/ 

15.02.11]. 
 

What could be inferred from everything mentioned so far is 

the simple logical conclusion of actual discrimination of Bulgarians in 

their own country. Bulgarians are the victims of Roma in each aspect. 

Through the country and the county’s budget the labour of all working 

Bulgarians has been exploited to the advantage of the Roma minority. 

In the case of reports on Turkish privileges Bulgarians are said to have 

no say on matters of cultural or political significance mainly because 

the Government listens to the demands of MRF.  

It should be noted that when analyzing materials dealing with 

the notion of privileges granted to minorities or institutional racism 

against Bulgarians the publications of Ataka from 2011 do not dwell 

so extensively on said topics. The reason, as stated above, is their 

focus on the Turkish influence in Bulgaria and the recognition of 

Bulgarian genocide at the time of the Ottoman Empire.   

In the UK in 2005-2006 the problem that is extensively 

discussed is mostly housing and the preferential status granted to 

immigrants and asylum seekers in housing and health care. Similar to 

Bulgarian nationalists, the nationalists in the UK also play on the harp 

“public money used for minorities” and with the notion that while the 

regular taxpayers have worked all their lives to be able to assure 

proper retirement funds as well as healthcare for themselves, 

immigrants come and receive such privileges for free. 

 
[80] TAXPAYERS’ money is being used to finance a special scheme to 

help people from ethnic minorities into employment in Bury in 

Lancashire. [F/ 01.06]; [81] […] allowing unprecedented levels of 

illegal immigration by millions of spongers who have never paid a 

penny into our welfare state, but who drain our social services, health 

and housing budgets [F/ 01.06]; [82] HEALTH TOURISTS, bogus 

asylum seekers, economic migrants, and illegal immigrants are 

cashing in on our National Health Service. And all the while Britain’s 

old folk, who have spent a lifetime ‘paying-in’ so that our health and 

social services can look after them in later life, are being pushed 

further back in the queue [F/ 06.06]; [83] THE Ethnic Minority 
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Language Service (EMLAS) looks after the education of immigrant 

children and recruits qualified teachers to sit with children in the 

classroom to help them with their lessons. […] There are of course 

many of our own children who are having difficulty in the classroom 

for one reason or another and cannot keep up with their peers. But for 

them there’s no such specialist tutoring [F/ 02.06]. 
 

The use of the dichotomy own vs. foreign is quite obvious in 

these examples as well. In addition the nationalists use negatively 

charged lexis to describe the immigrants: millions of spongers, health 

tourists, bogus asylum seekers, etc. all phrases semantically hinting on 

the leech character of the “newcomers”. The local population on the 

other hand is presented as the victim that is being leeched upon. 

Because of the introduction of positive discrimination 

regulations through which the Government in the UK is attempting to 

provide equal employment opportunities for the majority and the 

minority, some people from the majority start to feel that there is 

racism exhibited against them at their working places and feel that all 

these new practices are not in favour of them as a major part of the 

country they serve. The quotas that institutions strive to cover by 

employing people from the minority are taken as abusive for the 

majority as there are many people who are unemployed.  

This provides another very heated issue for the British 

nationalistic newspaper, i. e. the employment of immigrants because 

of low wages while the British are on the dole. The picture presented 

by the BNP is a scary one for the indigenous white people. What they 

see is a job market where people are not judged by their skills but by 

the colour of their skin and their place of origin. The BNP makes it 

clear that the policy the current Government follows allows 

immigrants to enter not only the market of non-skilled labour but also 

some very important, if not all, spheres of public life. Immigrants 

receive preferential status in the police, in court, in the sea industry, in 

the health system, in the maintenance business, even in the art world. 

The accomplishment of the diversity scheme is on the expense of 

skilled, qualified indigenous people who have received their education 

in Britain and who have paid for their education. Just some of the 

headings on the topic are:  

 



Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 208 

[84] Police admit giving priority to ethnic applicants /h/ [F/ 01.06]; 

[85] Positive discrimination boosts ethnic minority magistrates /h/ [F/ 

01.06]; [86] First it was our nurses – now our junior doctors can’t get 

a job in the NHS /h/ [F/ 02.06]; [87] “Employers and unions ditch 

British seamen [F/ 02.06]; [88] Now it’s the art world that is too 

White /h/ [F/ 01.06]; [89] Councils to Be Hit by Legal Action if They 

Sack Workers from Ethnic Minorities /h/ [BNP/ 13.03.11]; [90] Whites 

Not Allowed: Racist Met Bans Native Britons from Posts /h/ [BNP/ 

31.03.11]; [91] The new immigration crackdown trick has been 

introduced to reduce the growing anger from millions of unemployed 

Britons that immigrants have taken jobs that could have been given to 

British workers […] In fact, under employment rules, companies do 

not even have to advertise job vacancies in Britain, therefore depriving 

millions of British people the chance to work [BNP/ 15.03.11]; [92] 

Muslim Harems in Britain Cost Taxpayer Minimum of £5 Million 

Every Year /h/ [BNP/ 15.07.11]. 

 

The lexis used is also intense. Nationalists skillfully use 

positive phrases like preferential treatment, boosting, actively 

encouraging when talking about the employment opportunities 

granted to the immigrants, while the lexis used to describe the attitude 

towards the indigenous population is quite negative: the policy ditches 

and pushes out, stabs in the back, and sidelines the local, indigenous 

people who are [93] hardworking, loyal, keen and take a pride in their 

work [F/ 05.06] and [94] This policy not only hammers another nail in 

the coffin of British industry, it sentences many of those British 

workers to a life on the dole [F/ 06.06].  

The BNP skillfully operates with the notion that what is by 

right of birth granted to the indigenous people is being taken from 

them and is given to people who do not deserve it and who cannot 

appreciate it because it has never been theirs. 

In addition to the above mentioned lexical devices the idea of 

continuing genocide against the indigenous population of the UK is 

conveyed in the nonverbal components of the publications reviewed. 
 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012 г.  

 

 209 

 
 

Images like the national flag in the background and a skeleton 

in front of it [BNP/ 14.02.11] as well as a toddler in front of the 

British flag and a sign “Endangered species alert: By year 2030, 

indigenous British babies will be a minority of all new births in 

Britain” [BNP/ 15.07.11], or a picture of a black doctor and an Asian 

nurse with blurred faces [BNP/ 03.05.11] are all telling of the idea that 

minorities deface what is considered indigenous British. It is not by 

chance that the baby presented is white and blond and that the 

background chosen is the British national flag again.  

In addition the BNP press use images of women in burkha or 

in hijab which are suggestive of the colonization of Britain that the 

nationalists are trying to fight. Through the depiction of only, or 

predominantly, women in such traditional Islamic dress the 

nationalists also support the thesis that the process is already current 

and present in various places and in great numbers. 

 

 
 

(BNP/ 15.07.11) (BNP/ 15.07.11) 
 

There are also sketches that present step by step the idea of 

annihilation of the indigenous British through the opposition black 

vs. white and the adhering explanations to the reducing number of 

whites: “We’re a shameful homogeneous society”, “They do the jobs 

we don’t want to do”, “They help us fight the demographic crisis”, 

“They will pay our pensions”, “Immigrants who commit crimes are a 

http://www.buyexcalibur.com/shop/article_121.001/Endangered-Species-Alert.html?shop_param=cid=75&aid=121.001&
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minority”, “Now we are finally a multicultural society”, “We must 

respect the will of the majority”, “After all, ours was a decadent 

society” [BNP/ 29.03.11]: 

 
 

As one could easily see the first five explanations provide the 

reasons reiterated many times as justification of the so-called “open-

doors” policy led by the Liberals, Democrats and Conservatives in 

terms of immigrants. At the same time the message running at the 

background and suggested through the last two lines is that these are 

just lies trying to close the eyes of the general population to what is 

actually happening which is also explicated by the pictorial 

representation of the increasing number of immigrants. Looking at the 

way the white vs. black figures are presented in the picture one could 

not but notice the fact that the white figures are presented as very 

composed, very calm, even stiff and in the end they actually look 

dead. The black figures on the other hand in the beginning look 

similar to the white ones but with the increase of their numbers they 

become more active and in the end they seem to be doing some kind 

of tribal dance suggesting celebration over the demise of the British 

nation. 

The publications of the Bulgarian nationalistic party Ataka do 

not use non-verbal devices as extensively as the British nationalistic 

publications. The non-verbal component in Ataka’s publications 

usually includes pictures of Ataka supporters of various ages in T-
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shirts with Ataka’s logo and slogan. The idea behind these is that 

Ataka’s cause is gaining more and more supporters.   

 

III. Conclusion 
 

In conclusion it could be stated that the analysis of the 

nationalistic press in Bulgaria and the UK in the period 2005-2006 

and 2011 show some similarities as well as some differences.  

Similarities: 

 Both Bulgarian and British nationalistic press use the 

notion of racism against the majority presented 

through the stronger terms of genocide and ethnic 

cleansing; 

 The nationalistic press in both countries provides 

examples of intangible genocide conducted through 

increased birth rates among minority groups as well as 

cases of real extermination connected with the actual 

killing of indigenous people. In the former examples 

one could notice extensive use of statistical data, 

adverbials of place and time showing the repetitive 

nature of the phenomenon as well as its omnipresence 

and span, while in the latter the main device used is 

emotionally charged lexis which presents the attackers 

as ruthless and killing indigenous people almost for 

no reason. 

 Both the Bulgarian and the British nationalistic press 

use the dichotomy Us vs. Them, Own vs. Foreign, 

Before vs. Now, Now vs. in the Future when talking 

of privileges, institutional racism, or cases of 

oppression against the majority. The qualities 

attributed to Us present the members of the majority 

as victims while Them as colonizers. 

 Metaphors as vivid figures of speech are also 

extensively used: Immigration is Flood/ Sea, 

Immigrants are Colonizers/ Aliens among others. In 

addition both the Bulgarian and the British 

nationalistic press use emotionally charged lexis to 
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present the attitudes towards ethnic groups and 

indigenous people.  

Differences: 

 The Bulgarian nationalistic press focus mostly on two 

of the ethnic groups inhabiting the country when they 

report on cases of racism: Roma and Turkish. Turkish 

are mostly present in cases of genocide against 

Bulgarians in the past, therefore there are many 

references to past events and the history of Bulgaria at 

the time of the Ottoman Empire. The nationalistic 

press from 2011 pay less attention to cases of actual 

killings of Bulgarians by Roma than the publications 

from 2005-2006.  

 The British nationalistic press focus mostly on 

immigrants in general as the main oppressors of 

native British. The immigrants are usually presented 

through lexemes such as colonizers, invaders, alien 

islands, terrorists. The analysed examples also show 

extensive use of the colour marker white and the 

modifiers local, indigenous, and native when referring 

to the white British; 

 In order to present their message in a more intense 

way the British nationalistic press also uses non-

verbal component to show the genocide the British 

experience. 

It could be stated that the nationalistic press in both countries 

have managed to use language that is very powerful and provocative 

in presenting indigenous people as victims of racism practiced by 

minority ethnic groups and the government. While there is a slight 

shift in focus in the publications of the Bulgarian Ataka, the BNP 

remains quite consistent in their publications using the means that 

have made their policy work in 2005-2006 and applying those 

strategies in 2011. We also see a greater variety in devices used in the 

nationalistic publications from both countries and due to the fact that 

their agenda is the same a big part of the devices used is similar as 

well.    
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Abstract: The article considers an early tale by A. Grin entitled 
"Captain Dyuk". It interprets the psychological conditions of the hero and 
reveals the psychological intrapersonal conflict of his strong nature. 
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Рассказ Александра Грина «Капитан Дюк» был впервые 

напечатан в 1915 году в журнале «Современный мир» №8. Это 

один из первых рассказов А.Грина, в котором изображен капитан 

– «старый морской волк». А.Грина привлекает человек с его 

внутренними противоречиями, внутриличностным конфликтом.  

Нам представляется, весьма актуальным рассмотрение 

проблемы вербализации психических состояний, так как 

психологи утверждают, что человек всегда находится в 

определенном психологическом состоянии. Как отмечал 

Л.В.Куликов, «любое психическое состояние включает в себя 

определенные эмоции как неотъемлемую составляющую» 

[Куликов 2000: 38]. При вербализации эмоциональное состояние 

человека трансформируется в языковую категорию эмотивности 

[Шаховской 1987:24]. А.Грин воспроизводит психологические 

состояния героев, передавая их внутреннюю речь, речевое, 

мимическое и двигательное поведение.  

Писатель представляет уже сложившийся характер 

капитана-моряка, «морского волка», в психологически сложный, 

переходный период его жизни. С одной стороны, капитан 

осознает греховность своего «морского» существования». По его 
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мнению, он – язычник, грешник, поэтому, предприняв 

решительный шаг к своему спасению, он уходит в общину 

Голубое Братство. Однако привычный уклад жизни его тянет 

назад: его соблазняют едой, выпивкой, табаком бывшие матросы. 

Это внутреннее противоречие и раскрывает А.Грин. Чтобы 

уяснить своеобразие художественного психологизма А.Грина, 

коснемся, хотя бы вкратце, теории такого достаточно непростого 

понятия, как внутриличностный конфликт. Существует ряд 

понятий и классификаций. По классификации К.Левина 

выделяется три типа основных внутриличностных конфликтов:  

«…а) конфликт «приближение-приближение». Этим 

понятием обозначается состояние, когда индивиду приходится 

выбирать между двумя в равной степени привлекательными, но 

требующими противоположных действий альтернативами;  

б) конфликт «приближение-удаление». В данном случае 

конфликтная ситуация выражается в том, что одна и та же цель 

оказывается для индивида обладающей в равной степени 

привлекательностью и непривлекательностью (иногда такой 

конфликт называют амбивалентным);  

в) конфликт «удаление-удаление». Здесь индивид 

вынужден выбирать между двумя в равной степени 

непривлекательными альтернативами [Левин 1983: 161-162]. 

Рассказ А.Грина как бы художественно предвосхитил 

теоретические классификации. Он строится как последовательно 

развертывающиеся конфликтные ситуации. Эти ситуации не 

просто развивают сюжет рассказа, а являются психологически 

знаковыми, в которых и реализуется в полной мере психологизм 

характера героя. Герой рассказа Дюк попадает именно в такие 

ситуации, где включаются своеобразные психологические 

альтернативы. Однако А.Грин изображает не просто выбор 

между «спасением» и греховностью, осложняя, такой выбор 

самоуверенностью и даже гордыней Дюка. Поэтому характер 

капитана предстает масштабнее, чем просто иллюстрация какой-

то модели человеческого поведения, и включает позитивные и 

негативные стороны его психологии. Защитные механизмы эго 

охраняют организм от внешних и внутренних стимулов 
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посредством блокирования реакций на «соблазн» вернуться на 

судно.  

Важную роль в раскрытии психологического состояния 

играет протрет героя. Портрет Дюка дается писателем через 

восприятия брата Варнавы. Он «изучал лицо новичка, его вечно 

хмурый, крепко сморщенный лоб, под которым блестели 

маленькие, добродушные, умеющие, когда надо, холодно и 

грозно темнеть глаза; его упрямый рот, толстые щеки, толстый 

нос, изгрызенные с вечного похмелья, тронутые сединой усы и 

властное выражение подбородка» [Грин 1980: 277]. А.Грин 

выделяет следующие характеристики  Дюка «крепкий лоб», 

«холодно и грозно» могли темнеть глаза, «властное выражение 

подбородка» [Грин 1980: 277]. Эти черты заставляют видеть 

стереотип сильного человека (капитана-моряка).  

Следующая ситуация, которая раскрывает противоречия в 

характере капитана, проявляется перед сном и в содержании сна. 

Дюк рассказывает Варнаве, как он засыпал: «С вечера, как легли 

спать, долго ворочался на кровати. Не спится; чертовски хотелось 

курить и... знаете это... когда табаку нет, столько слюны во рту, 

что не наплюёшься. Вот и плевался. Потом, наконец, уснул. И 

снится мне, что Куркуль заснул на вахте, да где? - около пролива 

Кассет, а там, если вы знаете, такие рифы, что бездельника, 

собственно говоря, мало было бы повесить, но так как он глуп, то 

я только треснул его по башке линьком» [Грин 1980: 277-278]. В 

этом сне проявляется подсознательный страх Дюка перед 

проходом пролива Кассет.  К своему судну он относится как к 

женщине. «Еще «Марианну» вспомнил утром, - тихо прошептал 

он. - Мысленно перецеловал ее всю от рымов до клотиков. 

Прощай, «Марианна», прощай! Я любил тебя. Если я позабыл 

переменить кливер, то прости - я загулял с маклером. Не 

раздражай меня, «Марианна», воспоминаниями. Не сметь тебе 

сниться мне!» [Грин 1980: 278]. В необычной для него ситуации 

Дюк робеет, особенно перед Варнавой. Дюк приказывает как 

живому человеку «Марианне», но в то же время это приказ и 

себе: «Теперь только я понял, что спасенье души более важное 

дело, чем торговля рыбой и яблоками. Да. Извините меня, брат 

Варнава» [Грин 1980: 278]. Автор подчеркивает, что Дюк не 
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просто высказал свои мысли, но он «выплакал это вслух, с 

немного, может быть, смешной, но искренней скорбью…» [Грин 

1980: 278]. Грин передает состояние капитана, сталкивая  его 

суровый облик с невольно сентиментальными воспоминаниями и 

чувствами. 

Перед завтраком (молоко с хлебом) «капитан стыдливо 

помечтал о великолепных бифштексах с жареным испанским 

луком, какие умел божественно делать кок Сигби» [Грин 1980: 

279]. Капитан явственно представляет синюю стеклянную стопку, 

вкус табачного дыма, то есть ту еду и питье, которое было для 

него одним из атрибутов «вольной» матросской жизни. В данный 

момент этого уже нет, поэтому капитану стыдно даже в мыслях 

за греховность мечты о еде. 

Важное место в психологическом портрете Дюка занимает 

эпизод чтения Библии. В ней выделен сюжет с Авелем и Каином. 

А.Грин показывает сильный и решительный характер капитана: 

он додумывает, что у Авеля не было ножа. А Каина почему-то не 

повесили. Сюжет с бегством Авессолома тоже вызывает его 

неприятие, А.Грин подчеркивает, «чиркнул бы ножиком по 

волосам, - сказал Дюк, - и мог бы удрать. Странный чудак!» 

«Зато очень понравилось ему поведение Ноя. «Сыновья-то были 

телята, а старик молодец», - заключил он и тут же понял, что впал 

в грех, и грустно подпер голову рукой…» [Грин 1980: 280].  

Когда приходят кок и матрос с «Марианны» Дюк сердится. 

Но даже после того, как Сигби читает письмо, «капитан 

самодовольно улыбнулся - письмо это, составленное с большим 

трудом, он считал прекрасным образцом красноречивой 

убедительности», что свидетельствует о некоторой завышенной 

самооценки героя. 

В другой ситуации Дюк ведет себя иначе: «капитан начал 

щипать усы, нервно мигая». «Захватите ваш дьявольский узелок. 

Не искушайте меня. Проваливайте. «Марианна» будет скоро 

мной продана, а вы плавайте на каком хотите корыте! 

Дюк закрыл глаза рукой. Хорошенькая «Марианна», как 

живая, покачивалась перед ним, блестя новыми мачтами. 

Капитан скрипнул зубами» [Грин 1980: 282]. И в то же время он 

заботится о корабле. Он не просто владелец корабля, но 
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истинный хозяин-капитан. «Обязательно вычистить и проветрить 

трюмы, - сказал он вздыхая, - покрасить клюзы и камбуз да как 

следует прибрать в подшкиперской. Я знаю, у вас там такой 

порядок, что не отыщешь и фонаря. Потом отправьте 

«Марианну» в док и осмотрите ее. Палубу, если нужно, 

поконопатить. Бенцу скажите, что я, смиренный брат Дюк, 

прощаю его. И помните, что вино - гибель, опасайтесь его, дети 

мои. Прощайте!» [Грин 1980: 282]. 

Особый случай внутриличностного конфликта 

представляет так называемый «конфликт ролей» – ситуация, в 

которой от одного и того же человека ожидается реализация 

противоречащих и несовместимых друг с другом форм 

поведения» [Левин 1983: 62]. Дюк показан Грином как 

экстраверт. Он живет в соответствии с внешней необходимостью, 

его интересы и внимание концентрируются на непосредственном 

окружении: на людях и вещах. Капитан и ведет себя согласно 

требованиям общества. Психологи отмечают, что способности 

экстраверта ограничены, так как он пытается отвечать 

непосредственным сиюминутным запросам окружения, и 

воздерживается от любых новшеств, которые не вполне понятны 

и каким-либо образом выходят за пределы внешних ожиданий. 

Считается, что неосознаваемая установка экстраверта часто 

граничит с жестокостью и брутальностью. Однако экстраверт 

также погружен в себя, как и остальные типы, но только на 

уровне бессознательного. Так Дюк не знает, что он хочет в 

конечном счете: или он хочет слишком многого сразу и не 

способен получить удовлетворение. 

А.Грин находит удачный прием раскрытия внутреннего 

противоречия Дюка: это игра на его самолюбии и 

профессионализме. В лице Морского Тряпичника Бильдера 

находится человек способный  оторвать Дюка от «спасения», из 

общины и вернуть к прежней жизни. В такой коллизии у Грина 

нет явного противопоставления «святости» братства и 

инфернальности Морского Тряпичника. Хотя отдельные 

элементы жизнедеятельности Бильдера отсылают к не только к 

прошлой суровой морской жизни, но соотносятся с неким 

потусторонним миром: «Бильдер сидел на скамейке перед 
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внушительной кучей хлама. Небольшая железная печка, охапка 

морской травы, служившей постелью, скамейка и таинственный 

деревянный бочонок с краном – таково было убранство дворца, за 

исключением кучи, к которой Бильдер относился 

сосредоточенно, не обращая внимания на вошедших» [Грин 1980: 

288]. Или «Наступило молчание. Глаза Бильдера светились лу-

каво и тихо. По-прежнему он смотрел в кучу и сортировал ее, но 

один раз ошибся, бросив тряпку к костям, что указывало на 

некоторую задумчивость» [Грин 1980: 289].  

Именно старый Бильдер смог найти самое уязвимое место в 

душе капитана Дюка. «Скажите ему, – Бильдер повернулся на 

скамейке, и просители со страхом заглянули в его острые, 

блестящие глаза-точки, смеющиеся железным, спокойным 

смехом дряхлого прошлого, – скажите ему, щенку, что я,  

Бильдер, которого он знает двадцать пять лет, утверждаю: 

никогда в жизни капитан Дюк не осмелится пройти на  своей 

«Марианне» между Бардом и Зурбаганом в проливе Кассет с 

полным грузом. Проваливайте!» [Грин 1980: 289-290].  

Сигби написал капитану: «Никогда Дюк не осмелится 

пройти на своей «Марианне» между Вардом и Зурбаганом в 

проливе Кассет с полным грузом. Это сказал Бильдер.  Все 

смеются» [Грин 1980: 290]. Последнее было, вероятно, самое 

обидное для самолюбия Дюка. Именно этот внутриличностный 

конфликт толкает героя к решительным поступкам. Реакция на 

конфликтную ситуацию проявляется в его надменном поведении 

с целью спрятать глубокое чувство неполноценности. Именно в 

этот момент вступает в силу  социальный стереотип поведения. 

А.Грин показывает реактивный характер Дюка, так как 

инстинктивная энергия  его постоянно сдерживается некими 

внутренними ограничениями с одной стороны стереотипами 

поведения в общине, а с другой – стереотипами поведения в 

матросской среде, которые еще не в полной мере изжиты Дюком. 

Так проявляются в его поведении, а скорее в мыслях, некие 

избегания (фобии) чего-либо «греховного», но иногда реактивное 

восприятие их. «Вечером, в воскресенье, после утомительного, 

бездельного дня, пения духовных стихов и проповеди Варнавы, 

избравшего на этот раз тему о нестяжательстве, капитан Дюк 
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сидел у себя, погруженный то в благочестивые, то в греховные 

размышления. Скука томила его, и раздражение, вызванное 

вчерашним неудачным уроком паханья, когда, как казалось ему, 

даже лошадь укоризненно посматривала на неловкого капитана, 

взявшегося не за свое дело, – улеглось не вполне, заставляя 

говорить самому себе горькие вещи» [Грин 1980: 290-291].  

Дальнейшее развитие сюжета дает возможность выхода из, 

казалось бы, тупиковой ситуации. Случай с письмом, которое 

хотел утаить от капитана Варнава, приоткрывает истинное 

«лицо» настоятеля общины. Варнава пытается распечатать 

письмо Дюку, но неуклюже мочит его в воде. «На миг стало 

грустно ему видеть от уважаемой личности неблаговидный 

поступок, но, опасаясь судить преждевременно, решил он 

подождать, что будет делать Варнава дальше» [Грин 1980: 292].   

Разочарование в искренности братства и его предводителя 

Варнавы, для Дюка являются поворотной точкой. «Ну да, — 

сказал капитан, краснея как мальчик, – украл письмо брат 

Варнава!» [Грин 1980: 292].  В этой ситуации Грин показал, что 

волевой, суровый капитан испытывает такие же реакции, которые 

не поддаются сознательному волевому контролю, то есть он 

покраснел. В то же время сравнение «как мальчик» опять 

отсылает нас к «метущейся», незащищенной душе героя. Это 

усиливает специфические проявления аффекта героя.  

Для того чтобы достичь согласованности двух 

противоречащих друг другу знаний о «святости» и 

неблаговидном поступке Варнавы, Дюку необходимо осмыслить 

одно из них таким образом, чтобы оно соответствовало другому, 

или обратиться к такому третьему «знанию», которое примиряет 

эти два между собой. Третье «знание» – это выбор пути назад, в 

матросскую среду. Тем более, прочитав письмо, у Дюка 

взыгрывает самолюбие и гордость «все было слизано в этот 

момент той смертельной обидой, которую нанес ему мир в лице 

Морского Тряпичника. Кто угодно мог бы сказать это, только не 

он. Остальные могут говорить, что угодно» [Грин 1980: 293].  

«Тяжело вздыхая, ловил он себя на укорах совести,  

твердившей  ему,  что  совершено  за  несколько минут 

множество смертельных грехов: поддался гневу и гордости, впал 
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в сомнение, выругал Варнаву шпионом... Но уже не было сил 

бороться с властным призывом моря, принесшим ему корявым, 

напоминающим ветреную зыбь, почерком Сигби – любовный, 

нежный упрек. Торжественно помолчав в душе, капитан 

выпрямился во весь рост, отчаянно махнул рукой, прощаясь с 

праведной жизнью, и, далеко швырнув форменный цилиндр 

Голубых Братьев, встал грешными коленями на грязную землю, 

сыном которой был» [Грин 1980: 293-294]. Снятие противоречия 

приводит когнитивную систему в состояние консонанса, т. е. 

взаимной согласованности ее элементов. Однако физическое и 

психологическое состояние героя могут не всегда  совпадать. «С 

измученным от дум и ходьбы лицом, без шапки, твердо ступая 

трезвыми, как стекло, ногами, вырос и остановился у штирборта 

капитан Дюк. Он медленно исподлобья осмотрел палубу, 

крякнул, вытер ладонью пот, и неуловимая, стыдливая тень 

улыбки дрогнула в его каменных чертах, пропав мгновенно, как 

случайная складка паруса в полном ветре» [Грин 1980: 294-295]. 

Физически Дюк тверд, но в его душе разыгрывается  конфликт 

«приближение-удаление». Конкретная конфликтная ситуация 

выражается в том, что цель вернуться на корабль оказывается для 

Дюка обладает в равной степени привлекательностью и 

непривлекательностью. Привлекает то, что он возвращается в 

свою «родную» стихию, однако, эта стихия ведет его к 

греховности, что для души, которая уже впитала некоторые 

заповеди общины Голубых Братьев, непривлекательно. 

Амбициозное поведение капитана направлено на сокрытие 

некоторой неадекватности восприятия мира прошлого и 

настоящего. Возникает психологическая кульминация развития 

характера: «Капитан молчал, молчали матросы» [Грин 1980: 295]. 

В этом молчании сосредоточена борьба не только «внешняя» 

(Дюк и матросы), но в большей мере борьба «внутренняя». «Дюк 

стоял на своем месте, и вот медленно, как бы не веря глазам, 

команда подошла к капитану, став кругом. «Как будто ничего не 

было», – думал Дюк, стараясь определить себе линию 

поведения». Поэтому волевой Дюк, уже отринувший заповеди 

Братства, пытается своим взглядом «покорить, сломить волю к 

насмешкам матросов». Он «спокойно поочередно встретился  
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глазами с каждым матросом, зорко следя, не блеснет ли затаенная 

в углу губ усмешка, не дрогнет ли самодовольной гримасой лицо 

боцмана, не пустит ли слезу Сигби. Но с обычной радушной 

готовностью смотрели на своего капитана деликатные, 

понимающие его состояние моряки, и только в самой глубине 

глаз их искрилось человеческое тепло» [Грин 1980: 295].  

Итак, А.Грин мастерски показал, психологический 

внутриличностный конфликт сильной натуры. Все нюансы этого 

психологического процесса, естественно, А.Грином не 

зафиксированы. Однако писатель предстает не просто как 

художник, владеющий созданием «занимательного» сюжета, но 

как глубокий исследователь души человека, его потаенных 

уголков. 
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Две сестри. 
Археология на митове и реалност в романа  

на Сибиле Левичаров: Апостолов 
 

Снежана Бойчева 
 

Two sisters. 
Archaeology of myths and reality 

 in Sibylle Lewitscharoff’s novel: Apostoloff 
 

Snezhana Boycheva 
 

Abstract: The present article studies Sibylle Lewitscharoff’s 
interpretation of own and foreign. The attitude of criticism of the novel 
resembles the literary works of the Austrian writer Thomas Bernhardt, 
not in style, melody or linguistic structures, but in intensity and power of 
literary provocation towards the readers. The art of exaggeration 
(Übertreibungskunst), in which Bernhardt excels, is not an end in itself 
in Lewitscharoff’s novel. Both authors use the drastic hyperbole in order 
to twist (zur Kenntlichkeit entstellen) the poverty of spirit imposed by 
the myths, maybe in an attempt to make it…surmountable, until it 
becomes recognizable. 

 
Keywords: own and foreign, literary provocation, drastic 

hyperbole. 
 

Постпогребалната процесия, организирана за български 

емигранти в Щутгарт, Германия, четири десетилетия след 

смъртта им, и пренасянето на тленните им останки в страната, 

където са се родили, са в основата на сюжетната линия в романа 

на Сибиле Левичаров Апостолов. Част от тази карнавална, 

абсурдна церемония и свързаното с нея помпозно-гротескно 

пътуване към България са две сестри, дъщери на лекаря Христо, 

емигрирал и създал семейство в Щутгарт, Дегерлох. 

Същественото в случая обаче не е разказът за траурното шествие, 

а динамично разположените около него рефлексии за спомените 

и преживяванията на опечалените, както и размислите на аз-
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повествователката за миналото и настоящето на България, на 

предците на мъртвите и техните наследници. Пренасянето на 

мощите е представено със средствата на персифлажа – луксозни 

лимузини, изискани хотели за близките на починалите, показно 

демонстриране на благосъстояние и финансова мощ от страна на 

инициатора и организатора на събитието Табаков, съчетани с 

бюргерските нрави и самодоволството, а и с продажността на 

някои от участниците в шествието, предопределят тона, 

атмосферата и подхода на Левичаров към тълкуването на своето 

и чуждото. С критическия си ракурс романът напомня 

литературните текстове на австрийския писател Томас Бернхард, 

но не като стил, мелодика и езикови структури, а като сила и 

интензивност на литературната провокация към читателите. 

Веднага трябва да се отбележи, че изкуството на 

преувеличението (Übertreibungskunst), в което Бернхард е 

всепризнат майстор, не е самоцел в текста на Левичаров. И при 

двамата автори радикализираната хипербола цели да изопачи до 

узнаваемост (zur Kenntlichkeit entstellen) „наложената от митовете 

духовна нищета, може би с надеждата тя да стане... преодолима” 

[Ангелова 2012: 245]. 

Сестрата на героинята аз-разказвач в повествованието  е 

нейно алтер-его [вж. Ангелова 2012: 234] в констелацията на 

фигурите в романа. Другото Аз е по-възрастно, по-зряло, 

наблюдава мълчаливо палавото, инатящо се и жигосващо с думи 

и действия „невинно дете” [А 8] и трезво преценява безсмислието 

на конфронтацията с него. В същото време това второ Аз живее с 

илюзията за преходността на бунтарското поведение, което го 

доближава по нагласа до другия герой в триото, Румен 

Апостолов. Менталното пътуване (спомени от детството на двете 

сестри, асоциации, връхлитащи ни изблици на ярост и възторг от 

преживяното преди и сега) придружава физическото 

придвижване в пространството. Археологията на митове и 

реалност в посока минало и настояще, в перспективата на своето 

и на чуждото представлява  акцент в повествованието на романа: 
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Хубостта на българската природа – източник на национална 

гордост 

Хубостта на българската природа не е повод за гордост у 

българите, тъй като те нямат никаква заслуга за нея (освен 

Господ бог друг няма отношение към природосъзиданието). 

Смрадливият въздух в Софийското поле и всеобщата мръсотия  

доказват „заслуга”  със знак минус: 

 

Природните й красоти? Море, гори, планини, поля? Е, 

добре, може и да има скрити прелести. Ние обаче нито сме 

орнитолози, нито сме се юрнали на лов за мечки. 

Живописните ждрела в Родопите не ни покъртват, звънът 

на чанове в родопските котловини не ни разтърсват, 

биенето на камбани не ни приканва да идем на черква. 

Полетата с рози за нас са си полета с рози и почти нищо 

повече, полетата с рози не заставят сърцата ни да бият по-

силно. Това, че ни се показва някаква аленочервена площ, 

не ни кара нито да се държим като прясно влюбени, нито да 

усещаме допълнителен приток на кръв в сърцата. Да 

запазиш трезвост е истинско изкуство. [А 10-11] 

 

Подобен текст за красотите на България, само че в положителна 

тоналност, може да бъде чут и прочетен в туристически 

пътеводители, в пламенни политически речи, по време на 

тържествени ритуали в българското училище, в коментарите на 

българските учители по литература и география, в анализите на 

произведенията на велики поети и писатели: 

 

Живописните ждрела в Родопите (не) ни покъртват, звънът на 

чанове в родопските котловини (не) ни разтърсват, биенето на 

камбани (не) ни приканва да идем на черква... полетата с рози 

(не) заставят сърцата ни да бият по-силно... аленочервена(та) 

площ, (не) ни кара (нито) да се държим като прясно влюбени, 

(нито) да усещаме допълнителен приток на кръв в сърцата. (А 10-

11, скобите мои – С.Б.). 
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Ако за рекламните туристически текстове такъв подход има 

обяснение, особено сред податливите на емоции туристи, то 

приемането на природните феномени като повод и почти 

единствен източник на национална гордост е логически нонсенс, 

който обаче е дълбоко вкоренен в българската традиция, в 

българския манталитет, във възпитанието на децата, дори в 

естетиката на редица литературни произведения. Да запазиш 

трезвост е наистина изкуство.  

Това, което провокира и „разчувства” алтер-егото на аз-

повествователката е мистичното в българската природа и в 

българската история. Мистичното в красотата на българската 

природа те „връхлита”, за нея не може да се говори, пише и 

разсъждава, за нея трябва да се пее [вж. А 56-57]. В същото време 

България и Балканите днес не събуждат чувството за 

любопитство, приключение, екзотизъм, мистика, феномени, 

споменавани в пътеписи от различни времена, от Феликс Каниц 

до наши дни: „Нищо, което да предизвика копнеж по непознати 

земи, да съживи легендите за балканските геройства” [А 15], 

погребани от безличието на настоящето. 

 

Славното минало – мит и настояще 

Подобен ракурс за изворите на българското самочувствие 

в настоящето съществува и в позоваването на славното минало, 

което връща хилядолетия назад до орфическата епоха, историята 

на траките с техните изкусни златни накити и предмети. 

Наследници сме на вековна богата култура, която разхожда 

славата на далечните ни предци из целия свят. Наследници, дали 

сме обаче техни следовници? Мотивът за „национализирането” 

на цялата многовековна история по българските земи иронично е 

загатнат с фикционалното родословно дърво на Людмила 

Живкова, което стигало до „виден” боец на Александър 

Македонски [А 165]. Това се отнася и за братята Кирил и 

Методий. „(Българите обичат да забравят, че двамата братя 

изобщо не са стъпвали в България и че азбуката е създадена от 

учениците им)” [А 169]. В съвременен план проглушихме света, 

че с Джон Атанасов, който е само наполовина българин, сме 

родителите на първия компютър. Да сме чули гласа на другата 
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половина гени у изобретателя? Този рефлекс да усвояваме и 

присвояваме историята на исторически и културни общности, 

само защото са живели преди нас по тези земи или защото носим 

отчасти техните гени, е много типичен за поведението на друга 

балканска държава, срещу което ние, българите, силно се 

възмущаваме.  

Образът на бащата в романа, който носи винаги въжето 

със себе си, неясният или неприязнен спомен за него, дори 

липсата на спомен на моменти, са знак за отношението към така 

наречените „корени” [А 16]. С него изниква мотивът за миналото 

като бреме в личен и обществен план, като непоносимо бреме 

както за бащата, така и за неговите наследници: „...българската 

злочестина, която тоя обесник баща ни накамари върху главите и 

в сърцата на своите дъщери” [А 12]. Нещо повече, миналото се 

отъждествява с щракнал капан, от който няма излизане [А 13]. 

Или с „размазано петно” [А 25], което няма отношение към 

идентичността, тъй като няма еднозначни контури. Защо толкова 

много се говори за миналото в България? е риторичният 

индиректен въпрос, който задава аз-повествователката. 

Безсловесният отговор е в настоящето, в жалките и невзрачни 

гледки по българските пътища и в българските градове. Дори 

такъв символ на историческа мощ и слава като Велико Търново е 

по-добре да се съзерцава „в тъмното, когато разрухата 

великодушно е отстъпила пред някакви приблизителни 

очертания” [А 29]. „Изравянето” на бащата във фикцията на 

романа е алюзия за изравянето на миналото, което навява студ, а 

не стопля идилично сърцето и душата. 

В контекста на миналото като тежка предопределеност 

Левичаров формулира като контрапункт онази общност от 

избрани хора без конкретна национална и културна 

принадлежност, с които героинята ментално се огражда и които 

са алтернатива на тази предопределеност. Произходът като 

фикция или фикс-идея се затвърждава в квалификацията на 

родителите като „уж родители”, които се правят на истински” [А 

23]. Продължение на мотива за миналото е деидеализирането на 

детството като невъзможност да бъдеш сам себе си. Това е един 

от поредицата житейски митове, които Левичаров развенчава: 
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Детството няма нищо общо със съкровище, което трябвало 

да се съхрани, както непрекъснато твърдят. Пълно безсилие 

в сърцето, пълна инатливост в главата,...  искахме да 

оставим детството колкото е възможно по-бързо след себе 

си. Колкото може по-бързо да се учим да ходим... За да 

избягаме от детството си, да изчетем страниците на 

лъжовната умалителност и никога повече да не се връщаме 

там. Днес изпитваме неудобство, задето изобщо някога сме 

били деца. Ценна ни е всяка година, която притуряме към 

възрастта си, понеже ни разграничава от детството, 

детинството, детинщината, сиреч от идиотщина, която 

толкова превъзнасят [А 23]. 

 

Но да се върнем към българите и тяхното минало: 

 

Заговорят ли българите за своето Възраждане, главите им се 

вдигат. Гърдите им се изпъчват, във всеки българин заема 

мястото си неговият любим герой, измъкнат от цяла 

чутовна редица герои, втвърдява и изпъва снагата му – и 

ето че усмихнатият, кротък допреди малко човечец 

внезапно придобива очи, които започват да кръжат диво из 

орбитите си [А 38]. 

 

Метморфозата, която настъпва у иначе кротките, 

добродушни българи, когато голямата и славна история влезе в 

съзнанието им, е не само патос и гордост, но граничи със 

състояние на диво ожесточение. Парадоксът, който очертава 

Левичаров, е между разбираемата национална гордост от 

историята и пасивността и инертността на масовия българин в 

миналото и настоящето: „...населението по поречието на Дунава, 

което Ботев и хората му възнамерявали да вдигнат на крак, за да 

си набави оръжие и да потроши главите на османците, позяпало с 

изумление лъскавата чета и веднага след това се пръснало отново 

да си работи по нивите” [А 38-39]. Пословично е търпението на 

българите, то има дълбоки корени и успешно се е съхранило до 

ден днешен в Европейска България. Историята се е превърнала в 
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каталог, където всеки търси онова самочувствие (любим герой), 

което липсва на самия него. Миналото е повод за гордост, 

настоящето е непрекъсната компенсаторна ретроспекция към 

каталога  „българска история”.  

 На всички, които ще се възмутят от подобно отношение 

към българската история, бързам да кажа, че излетите на 

героините в романа до „швабските” руини  (организирани от 

родителите им) предизвикват същите странни чувства на 

неравновесие и учуденост, как едно настояще може да се замени 

от миналото, колкото и славно да е то: „Прозявахме се, гледахме 

демонстративно в краката си, когато ни се нареждаше да зяпаме 

руините, и се тътрехме с убийствено послушание подир 

родителите си,...” [А 41]. Т.е. моделът на възпитание на младите 

поколения в признателност към историята е общ рефлекс, което 

не означава, че не може да бъде поставян под въпрос в някои 

свои аспекти. 

Под въпрос се поставя и така наречената дружба между 

народите като клише, пълно с идеология и кухо откъм 

съдържание, създадено по времето на соца, на култа към българо-

съветската дружба, край чиято „рожба” Кремиковци преминава 

колата на пътуващите из България сестри, оставяйки след себе си 

„червени облаци прах”. Не по-малко „съмнителна” е и немско-

българската дружба, „от която не е останало нищо повече от 

бракувани танкове и отдавна разложени купища трупове”, намек 

за военните пактове между България и Германия по време на 

двете световни войни. Смесвайки политическия и личния ракурс 

в контекста на дружбата между народите, героинята заключава: 

„...като късен труп, не като труп от войната, се е разложил и баща 

ни” [А 9]. 

Грозната картина на занемарените панелни квартали, 

както и „карантията” на индустриалните квартали, за разлика от 

които фабричните постройки в Рурската област са „титанично 

красиви” [А 216], не ни изненадва. Не ни учудва и фактът, че 

цялата тази грозотия е резултат на целенасочена държавна 

политика (не само в България), за унифицирането, 

обезличаването на градовете, за унищожаването на онази култура 

на бита в китните български градове и села, за която Левичаров 
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говори в интервюто си в Тагесщпигел [Тагесщпигел 2009: 

България, това е саморазруха]. Под алтруистичния претекст 

„жилище за всеки и за всички” така наречените човешко 

достойнство и гордост, основни клишета в комунистическата 

пропаганда, бяха „напъхани и залостени” в „пенелни съндъци с 

изкривени балкони, с безформени петна от гъба и ръжда, с тръби, 

които стърчат от стените като криви куки...”. Естетика ли, кому е 

притрябвала?  „Машината на комунистическата бюрокрация 

смята всички хора без изключение за слепи гадини” [А 111]. 

Така обезличеният и анимализиран човечец от панелните 

квартали е окончателно „смазан” (при земетресение кавичките ще 

отпаднат) от застрашително надвисналата над възрожденския 

град Шумен бетонна грамада, от паметника Създатели на 

българската държава. Погледът към Шуменското плато 

предизвиква една единствена реакция: 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

Срив в речевите способности. 

 

Обичайните компенсаторни рефлекси не задействат. На 

човек му се приисква да се е научил да лети, за да се махне 

оттук [А 112]. 

 

Докато някои летят на крилата на националната гордост, 

други, не само чужденци, но и българи, шуменци, се чудят как да 

се скрият от този дамоклев меч, който ежедневно им демонстрира 

колко малки и нищожни са те, пълзейки долу в ниското и 

вдигайки страхопочитателно поглед към него. (Подобно на много 

граждани на Шумен живея ПОД паметника и от 1981 г. не пия 

кафе на балкона си в утринната прохлада с иначе прекрасната 

зелена гледка към Шуменското плато.) 

 

Гадост. Угнетителна гадост. Всесилна гадост. Народна 

гадост. Която и дума да ми хрумне, не е достатъчна. Грубо, 

брутално, чудовищно – да, това подхожда, но то подхожда 

и за повечето паметници от последните сто години, както на 

Изток, така и на Запад. Насилствено, просташко, 
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прекомерно – да, вярно е, само че това нещо тук е далеч по-

неумолимо и отвратително. Грозно, отблъскващо, 

недодялано – да, така е, но все пак не обхваща целия ужас. 

Груба гадост, некадърна гадост, коварна гадост, противна, 

изнудваческа гадост – да и пак да, но с думи това чудовище 

не може да бъде щурмувано. 

Метлище. Сутрин швабската ни баба метеше с едно такова 

метлище тротоара. Тук има нужда тъкмо от небесно 

метлище, с километрична дръжка и цялата от стомана, за да 

измете това плато, та българите пак да могат да гледат 

волно наоколо, да си вземат отпуск от насилствено 

наложената им история, да не виждат никога вече тия 

артефакти, чиято цел е да им внушат, че предците им са 

родени като кютюци, че като кютюци са съсичали всичко, 

което е попадало под копитата им. И само как са навъсени 

тия фигури – като за вечни времена! 

Как не са се сетили да турят в разполовената грамада и 

високоговорители, за да обливат страната с ревове и 

крясъци, с блъскане  на мечове и тропот на копита? Или 

фонтан, от който да плиска кръв? 

Струпаното тук не само е грозно, то е зловещо. Ненормално 

и зловещо. Насила те натикват в тая зловеща бърлога, в 

този разцепен, разсечен, разполовен череп, в който 

българските герои от миналото – не, те не дремят в своите 

скални люлки, за да израснат полека от камъка, а изскачат 

навън, като разбиват бетона и смазват при това невзрачния 

като бълха човек, който, гледащ плахо нагоре със схванат 

врат [...], се е сгушил край пръстите на нозете им. На 

циклопски коне, с дрънкулки на шлемовете си върху челата, 

излети от бетон, грамадни и отблъскващи като етажите на 

панелен блок. 

Арно Брекер, любимият скулптор на Хитлер, бил ваял 

гиганти? Ами! В сравнение с тоя войнствен цар и свитата 

му избраници Брекер е правил джуджета и то в точни 

пропорции [А 112-113]. 
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Онемяването и парализирането на всички сетива е факт, 

той не подлежи на аргументиране, тъй като чувството за 

безсловесност не може да бъде артикулирано. Дори защитникът 

на българското, Румен, се „разтреперва” и просълзява в 

признанието за собствената си безпомощност да обясни с думи 

забележителността на това „чудо” [А 216]. Това обаче, което 

може да се каже след принудителната вербална пауза, е, защо се 

стига до там, не само в България, както твърди 

повествователката. Тук трябва специално да се подчертае, че 

паметникът Създатели на българската държава е повод да се 

размишлява върху гигантоманията в представянето на историята 

и на Изток, и на Запад. 

Склонността към мегаломания и патетизиране не само на 

исторически събития, а на целия политически и духовен живот в 

настоящето, е свързана с отношението към миналото, което при 

липса на прилично настояще и на перспектива за бъдещето 

обединява в себе си целия спектър от ценности, важни за 

съществуването на една културна общност. За колективистичния 

тип култура, към която дълго време бе причислявана и 

българската култура, е характерно почитането на традициите и 

историята, тъй като те са колективно дело или се приема, че са 

дело на цели народи и нации. Освен това колективизмът като 

начин на функциониране на обществото има нужда от стабилни 

лостове, които да удържат неговата цялост. Такава “опора” на 

обществото предлагат именно големите исторически събития и в 

частност тяхното сакрализиране и демонизиране в символите – 

монументалните паметници. В България много често липсва 

времевото и рационално-познавателното дистанциране от 

историческите събития, спрямо тяхната величина и особено 

спрямо тяхното “величие”. Българската култура демонстрира 

чрез монументалността на паметниците си идеята за своята 

изключителност: 

 

Фантазията на българите е особено развинтена. Те твърдят, 

че в продължение на столетия са се борили далеч по-

ожесточено за свободата си, отколкото всички останали 

балкански народи заедно. [...] Механизмът на тяхната 
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фантазия не обръща внимание на цифри и вероятности. [...] 

Предпочитат да държат превратностите на най-новата 

история далеч от фантазията си. 

Липсват: Германският Вермахт и СС. 

Липсва: съветската армия. 

Липсва: съсипването на страната, на градовете и на селата 

благодарение на съветската система [А 126]. 

 

Не случайно множеството паметници у нас, включително и 

този на съветската армия в София, са построени в масивен и 

разгънат план, в стила на „гигантоманията на реалния 

социализъм”, който, бидейки “малък” в хуманно отношение, 

издигна компенсаторно символи монументи на „великата ни 

история”. Патетичното позоваване на „славната история” е 

основна ценност в българската културна общност, структурирана 

главно на принципите на голямото властово разстояние, тъй като 

позоваването на миналото, неговото идеализиране и героизиране 

е един от начините за поддържането на властовата йерархия. 

Липсата на дългосрочен идеал, както и липсата на привлекателна 

перспектива изместват вниманието в посока минало, тъй като 

единствено то съществува реално. Освен това традициите чрез 

символите и празниците имат в повечето случаи показен, а не 

интимен характер. В тези три характеристики – колективизъм, 

голямо властово разстояние, краткосрочна ориентация – биха 

могли да бъдат търсени причините за историческата ни патетика 

и за емоционалното ни отношение към историята въобще.   

Паметникът Създатели на българската държава и 

себеподобните му в цялата страна окончателно са прекрачили 

„мярата” на естествената признателност към праотците. 

Нескопосаното, недодяланото вадене на техните призраци от 

„небесните простори” не превръща историята в „екзистенциална 

опора”, напротив, бетонирането на историята смазва 

историческото ни самочувствие. Обясненията за „нравствено 

обновление” и „неподозирана мощ” на България като послания на 

каменното чудовище звучат като заучени  пропагандни фрази и 

като жалко оправдание за нечия магаломания [А 115]. Финесът на 

архитектурното и скулптурно изкуство, алтернатива на 
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монументализма, е почти непознат в България, що се отнася до 

паметници с историческа значимост. Непопулярно у нас, по-

скоро елитарно, е изкуството на простота и достоверност, 

създадено единствено от вътрешна необходимост за истинност, а 

не по силата на търсене на еднозначни исторически истини. 

Алтернативата на смразяващото душата бетонно скупище на 

Шуменското плато би било изкуство, създаващо равновесие на 

чувствата, дори когато напомня за величието на исторически 

дадености. Такава алтернатива Левичаров вижда в грациозността 

на Мадарския конник, „безспорно монументален, но красив и 

скромен”, изящен. Създаден във „варварските” езически времена, 

скалният релеф внушава хармония между природа, изкуство и 

история, без жестокост, без бруталност, без кръвожадност („без 

следи от алена кръв”). Единствено лъвът е жертван. Левичаров 

въвежда образа на опитомения лъв като метафора за 

опитомяването на нравите в обществото и в изкуството в 

проекцията и в проекта на цивилизования избор [вж. А 138-139]. 

Изяществото и в изкуството, и в архитектурата авторката 

открива в минали епохи. Понякога изкуство и архитектура се 

разминават, какъвто е случаят с филигранните тракийски 

съкровища, изложени в сградата на Националния исторически 

музей, тип сталински градеж [вж. А 219-220]
189

. Старият град 

Пловдив обаче възторгва с каменното си великолепие: „Каква 

изтънченост. Каква хармония между природа и архитектура. 

Нима строителите са пели, когато са полагали гредите? Нима 

резбарите са имали пред очите си рая, когато са забивали длетата 

си? Красотата не подлежи на описание... При градежа са се 

струпали сигурно всички български ангели” [А 214]. Синтез от 

Париж, Виена и Златния рог – „и ето, родила се е българската 

хубавица, на която е отредено да живее и занапред със собствени 

сили и собствена грация” [А 215]. 

 

Българите – образ и самообраз 

Българите приличат на „корабокрушенци” и което е по-

важното, те „сами се възприемат като такива” [А 121]. 

                                                 
189

 Дано радетелите за български Лувър да покажат по-добър вкус. 
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Самообразът не само отговаря на образа, самообразът 

предпоставя образа. Не можеш да се самовиждаш нещастен 

неудачник, да се самомаргинализираш в „резерват” [А 138] и да 

очакваш, че другите ще те възприемат по-иначе. Точно този 

парадокс лежи в основата на написаното от три разочаровани от 

романа читателки
190
, които подплатяват своите емоционални 

възприятия с аксиоми от психологията и психоанализата. На тях 

бих отвърнала, че най-лесният и неаргументиран повод за 

изразяване на контрапозиция, е да диагностицираш „опонента” 

като нуждаещ се от терапия (Ботев го е казал по прекрасен 

начин). За съжаление, често забравяме, че подхвърлянето на 

научно-популярни диагнози издава дълбоки и тежки комплекси у 

диагностициращата страна. 

Продължение на мотива за образа и самообраза на 

българите са споменатите в романа клишета от времето на соца, 

когато по вратите на жилищата се ковяха странни табелки с 

надписа образцов дом (някои още са по местата си). Образцовият 

дом, образцовото семейство, „образцово щастливата двойка” 

[А 127] не са празни думи, както биха казали много хора. 

Левичаров го потвърждава с прецизно сравнение в няколко 

пункта относно различията в характерите на българските си баба 

и дядо [А 128-129]. Нейният анализ, а и нашите спомени за 

всички тези „образцови” неща, показват, че „образцов” означава 

в случая латентен, скрит под „загладената” повърхност 

съгласно максимата всичко е наред за пред хората. Иначе как 

човек да си обясни показното деклариране на образцовост: като 

вид щит срещу злите погледи отвън, но и срещу собствената 
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  Вж. Ламбрева, Евелина, Електронно списание LiterNet, 13.04.2009, 

№ 4 (113), http://liternet.bg/publish17/ev_lambreva/apostolof.htm; Рачева, 
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гузна съвест. Оеснафяването в обществен план, „сбръчкването до 

нещо тясно, параноидно, касиерско” повествователката свързва в 

личен план с биографията на българския си дядо, който от 

авантюрист и бунтар преди 1945 г. „метаморфозира” в годините 

след концлагера и каменоломната в „благонравна, усърдна 

счетоводителска душица” [А 131]. 

Патриархалното възпитание се демонстрира и в 

настоящето с всеобщата и непоколебима, априорна любов към 

майките в лицето на Румен Апостолов: за никоя майка не бива да 

се говори лошо. Особено е важно да се обича собствената майка, 

несъпоставима с ничии други [вж. А 76]. Мълчанието на 

героините за тяхната майка, резервираното им отношение към 

нея, меко казано, уязвява българското чувство към тази семейна 

„институция”, която по никакъв начин не може да бъде поставяна 

под въпрос. В този смисъл отношението към майката надминава 

и прословутата максима за покойниците (или добро, или нищо), 

лаудациото към майката е задължително в този тип културна 

общност. 

Българинът Табаков, който се справя с цялата европейска 

бюрокрация, организирайки траурната процеция по преместване 

на тленните останки на сънародниците си в родината (смъртта се 

завръща в България), не може да се „справи” така лесно с 

българските майстори, които правят надгробния паметник. 

Майсторите и търговците в България са обект на особено 

страхопочитание от  страна на своите клиенти, които за разлика 

от европейските не винаги имат право.  

Съгласието на българската православна църква за 

погребенията се купува с „внушително дарение”, което няма 

много общо с християнското милосърдие, а е част от „мрачната” 

и „строга” православна среда, в която са израснали Табаков и 

неговите мъртъвци [А 79]. 

Склонността към конспиративно (компроматно) мислене, 

интриги, рзпространение на слухове у българите е показано в 

исторически план: „Както често правят, и тук българите 

изграждат въз основа на една незначителна подробност гигантска 

история, в случая – безкрайно заплетена история за убийството 

на своя цар: Борис...” (Борис III – С.Б.) [А 82]. Тази склонност 
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към мистификации се обвързва в романа и с лична история, 

историята на една афера на бащата и слуховете за негово 

извънбрачно дете. Интересното в случая е, че пътят на интригата 

минава през България за да застигне наследниците в настоящето 

[А 91]. Като заговор се тълкува и самоубийството на бащата: 

 

Потайност и заговорничество, болестта на българите! 

Подарък от превъртелите бащи, подарък от каканижещите 

на висок глас майки за децата им, от столетия. Роднините 

ни в София неизменно ни поднасяха пресни примери за 

въпросната болест, когато станеше дума за  смъртта на 

баща ни [А 92]. 

 

Конспиративните теории започват с намеса на българските тайни 

служби в смъртта на бащата, теория, която е „твърде красива, за 

да не е вярна” [А 93], преминават през подозрението на 

роднините към германската му жена и стигат до версията на 

децата за евентуална роля на майката в смъртта на бащата. 

Няколко поколения българи „изпитват наслада от култивирането 

на тайнствени мозъчни творения, това е и техен дълг” [А 94]. 

Едва младото поколение в лицето на Румен, съсед на българските 

роднини, не вярва на тези „глупости”. Любимият аргумент на 

останалите е: „един истински българин не се беси” [А 97]. Като 

че ли българинът, още повече „истинският” българин, каквото и 

да значи това, не може да получи депресия, нервно разстройство 

и е имунизиран срещу суицид. След тези размисли трябва да се 

погледне актуалната статистика на самоубийствата в България. 

 

Два рода – два свята 

От едната страна „джунглата” България с „гранясалото, 

претъпкано жилище” на баба и дядо, където във всеобщата 

сивотия като шарено петно се откроява облечената и гримирана 

като клоун леля Цвета, и където липсва така естественото за 

къщата в Германия лично пространство. България с турската баня 

и купищата смъкната кир. Като насрещна снимка на цялата 

българска гротеска Левичаров поставя строгия, „стерилен” образ 

на „достопочтените лютерани, всичките облечени в черно, 
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всичките закопчани догоре,  с „бели колосани яки”, жените, 

подобно на „швабската баба”, с пригладени събрани на кок коси, 

ухаещи на сапун, за разлика от софийската баба, увита в черни 

вълнени парцали и миришеща на гнило [вж. А 140-149]. 

Опозициите България – Германия продължават на топографско 

ниво: „Дегерлох трябва да е особено скучно място... Някой и друг 

хълм, безцветният канализиран Некар..., никакви светещи риби, 

никакво море като философска школа”, никакви смели рибари от 

разказите на бащата за коварното Черно море. Романтиката на 

миналото от спомените на бащата и дъщерите съответно за 

България и Дегерлох отстъпва място на гадното бетонирано 

Черноморие и на минаващия през Дегерлох ужасяващ аутобан. 

Паметта е за живите, мъртвите нямат памет [вж. А 186-187]. 

 

Мутренският стил – настояща реалност 

Зад високата над четири метра, тежка, двукрила метална 

конструкция, наподобяваща крепостна врата с набити напречни 

греди и стърчащи гвоздеи, с охрана, въоръжена с автомати, с 

пруски стражници е залостен светът на мутрите. Собственикът 

мутра „мирише на някой, който се смята за еталон на всичко. Не 

е праживотно, но все пак е достатъчно пра-, за да не се бои да 

разпространи миризмата на собствения си, продължаващ рода 

орган”. Многобройните антични предмети, изложени като в 

музей, не са израз на привързаност към изкуството и културата в 

една къща „без книги”, а са знак за просташката показност на 

иманярско-мутренския статус. Бруталността на оръжия и доспехи 

се допълва от кръвожадността на простреления дивеч, чиито 

космати глави висят по стените. Кулминацията на „картинката” е 

басейнът с полегналата на шезлонг, с малко кученце в скута, 

мутреса, задължителен аксесоар към интериора на господаря в 

халат, с герб на гърдите. Никой не може да събере в един палат 

толкова много безвкусица и първенющина [вж. А 161-172]. Дори 

гробището не е пощадено от пошлостта – мутри, погребани със 

скъпите си коли, паметници на мъже в цял ръст с мобилен 

телефон, ролекс и фасада на мерцедес – паметници, „тъпи или 

внушителни според душевното състояние на зрителя” [А 233]. За 

съжаление целият този чалга стил се пренесе в бита и живота на 
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голяма част от българите, в обществените отношения, 

политиката, медиите, в отношенията между хората и завладява 

все по-големи пространства. 

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
 

Калейдоскоп на митове и реалност и тяхното 

преосмисляне със средствата на литературната фикция – това, 

според мен, е основата, на която стъпва Сибиле Левичаров за да 

отправи към читателите своите послания. „Всичко останало е 

тайна” [А 224], която всеки с усет за литература би изпълнил със 

собствено съдържание. И в това е магията на литературата и на 

изкуството като цяло. 
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Future Teachers’ Perceptions of Classroom Observation 
and its Impact on Their Professional Learning 

 
Irina Ivanova, Sylvia Velikova 

 
Abstract: The paper reports the results of a survey, which aims 

to uncover student teachers’ perceptions of classroom observation and 
its effectiveness in the context of trainees’ overall professional learning. 
The survey reveals how future teachers apply theoretical knowledge in 
their perception, analysis and discussion of the lessons observed at 
school, and how they perceive a recorded lesson and a live lesson.  The 
findings presented in this paper show that trainees consider 
observation and reflection on classroom action an eye-opening and 
reassuring experience that is an essential factor for the development of 
their professional experience in the subsequent stages of the teaching 
practice and in their prospective teaching career. 

 
Keywords: classroom observation, reflection, professional 

experience, recorded and live lesson 

 

Background 

In the Bulgarian context, the professional training of future 

teachers has been divided into two major components: the ‘theoretical’ 

university-based English Language Teaching Methodology course and 

the ‘practical’ school-based teaching practice. Theory and practice, 

therefore, have often been perceived as two distinct entities by trainees 

and they frequently fail to see how the theoretical input could 

contribute significantly to their professional learning. In this respect, 

the issue of how to bridge the gap between theory and practice most 

successfully emerges as one of the central questions that teacher 

educators have to address.  

Pre-service English language teacher education in Bulgaria 

has been influenced by two paradigms in language teacher training. 

The first is the rationalist or ‘applied science’
191

 view in which the 

                                                 
191

     On the main approaches to foreign/second language teacher training, 

see Michael Wallace, Training Foreign Language Teachers: A Reflective 
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training of English as a foreign language (EFL) teachers should follow 

the ‘learn-the-theory-and-then-apply-it’ framework. According to this 

model, the trainees are expected to learn a given theory derived from 

academic research and study, and then apply it in the classroom. The 

second paradigm, most commonly referred to as ‘theory of action’
192

, 

suggests an alternative approach based on the concept of ‘tacit 

knowledge’ that is claimed to underlie professional’s real-time action 

and which is organized into theories (either ‘in use’, or ‘espoused’
193

). 

The development of theories of action, as a vehicle for professional 

learning can be accomplished through ‘reflection on action’, its 

consequences and, the formulation of hypotheses that are tested in 

further action. Hence, the reflective and experiential model to teacher 

training derives form a theory of learning that focuses on the centrality 

of reflection on one’s practice and relevant experience
194

.           

Having taken into consideration the frameworks above, we 

base our own approach to foreign language teacher education on a 

variety of experiential techniques
195

 and reflection on professional 

action
196

 . In doing so, we aim at achieving a more efficient integration 

of both theoretical input and its practical application. The descriptive 

framework for teacher training activities developed by R. Ellis [1986: 

                                                                                                         
Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1991 and Penny Ur, 

“Teacher Learning”, ELT Journal 46, 1 (January 1992): 56-61. 
192

    On the “reflective practitioner” theory, also widely known as a “theory 

of action”, see D. A. Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals 

Think in Action, New York: Basic Books Inc., 1983. Schön’s model as well 

as the “cognitive apprenticeship” and “situated learning” theories are com-

monly referred to as constructivist approaches due to their emphasis on the 

effect of the authentic environmental and contextual factors on the learn-

ing/teaching process. See J. S. Brown, A. Collins & P. Duguid, “Situated 

cognition and the culture of learning”. Educational Researcher 18.1 (1989): 

32-42 and J. Lave & E. Wenger, Situated learning: Legitimate peripheral 

participation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
193

     See, Penny Ur, “Teacher Learning”, ELT Journal 46.1 (January 1992): 

56-61. 
194

   The American psychologist D. Kolb provides a highly illustrative ac-

count of his views on learning processes and cognition in D. A. Kolb, Exper-

imental Learning: Experience as the Source of Learning and Development. 

Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, Inc., 1984. 
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91-99] and Esther Ramani [1987: 3-11] dwells on, among other, video 

recordings of actual lessons for providing data that various tasks and 

procedures can be based on. On the other hand, classroom observation 

(both live and video) can facilitate professional learning by providing 

“the means by which professional action can be recalled so that it is 

available for reflection”, as well as by focusing on “the tools for the 

most fruitful analysis as part of the reflective process” [Wallace  1991: 

60]. Hence, we consider classroom observation as the first major 

‘practical’ component of student teachers’ training in which the 

emphasis is not only on what they will be able to reflect on (i.e. the 

various instances and techniques of teaching), but also on what they 

will be able to reflect with (i.e. the theoretical framework that will 

allow them to conceptualize, formulate and interpret these instances of 

teaching).    

Observation can be categorized in four main groups: open 

observation, focused observation, structured observation and 

systematic observation [Hopkins, 1995]. The open observation takes 

place when the observer has no previously planned focus but makes 

verbatim recording of what happens in the classroom or records only 

events that fit into broad categories or headings. Focused observation 

entails using an observation schedule that contains a checklist or 

criteria focusing on a particular category (e.g. praise), drawn from 

external resources to help focus the observation. In the structured 

approach, the observer uses  a tally system or a diagram. With the tally 

system, he/she notes down a tally every time the observed behaviour 

occurs (the teacher asks a question or gives praise). Thus the observer 

produces a factual (not a judgemental) record that can be drawn from 

summaries of research or criteria specifications. A diagram provides a 

record of what takes place in the classroom and in a diagrammatic 

form represents a series of classroom interactions. This approach is 

suitable for producing both a factual and a descriptive record. The 

                                                                                                         
195

    Rod Ellis and Esther Ramani have developed teacher training techniques 

based on ‘experiential’ practices and the trainee’s subjective/intuitive 

responses to classroom data as sources for raising theoretical questions that 

can be subsequently linked to major conceptual issues. 
196

    See, Michael Wallace, Training Foreign Language Teachers: A 

Reflective Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
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approach that involves entirely the use of scales is called systematic 

observation. This type of observation heavily employs quantitative 

methods, which inevitably leads to a conflict between statistical 

description and analytical richness. An example of a coding system is 

the Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC), which is widely 

used and has served as a basis for the design of many other category 

systems. 

 For the purposes of our Classroom Observation course we use 

a combination of focused observation and structured observation. 

 

Aim of study  

This paper reports the results of a survey, which aims to 

uncover student teachers’ perceptions of classroom observation and its 

effectiveness in the context of trainees’ overall professional learning. 

We undertook this inquiry in order to reveal how future teachers can 

apply theoretical knowledge in their perception, analysis and 

discussion of the lessons observed at school, and how they perceive a 

recorded lesson and a live lesson. We also aimed to explore in some 

depth the value of topic selection in both video and live observations, 

and the impact of the mentor and the methodologist on student 

teachers’ understanding of classroom practice.  

 

Methodology 

The participants of the present study are thirty-six third-year 

university students on the BA in British and American studies at the 

University of Shumen and the University of Veliko Turnovo. 

Generally, trainees are not expected to have any previous experience 

in teaching and they normally do classroom observations during the 

sixth semester of their university studies. More specifically, once a 

week student teachers visit three different schools and observe 

lessons, taught to different age groups – fifth and seventh-grade 

pupils, a preparatory class, and a tenth-grade class from schools in 

Shumen and Veliko Turnovo. As for the pupils’ language proficiency 

level, trainees observe groups ranging from beginners to pre-

intermediate and advanced learners. As far as observation data 

interpretation is concerned, it is not highly structured, although 

student teachers have to focus on some pre-specified categories, such 
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as Classroom Language, the Teacher, the Learner etc. In addition, the 

observation instruments are used primarily for formative (training) 

purposes while the student teachers’ grades on classroom observation 

are based on their participation in the post-observation reflective 

discussions and on the end-of-term portfolios representing completed 

school-based observation tasks. Upon completion of their teaching 

practice, trainees responded to a specially designed questionnaire (see 

appendix) and were interviewed following the general framework of 

the questionnaire.  

   

Discussion of Results 

The majority of students (72 %) consider observation useful 

and beneficial. Trainees indicate that classroom observations: 

 have given them opportunities to observe the mentor in action – 

her/his behaviour (psychological and organizational aspects), 

attitude to her/his work and to the pupils; 

 have enabled them to observe different students (age groups and 

proficiency levels), their behaviour, reactions during the lesson, 

discipline, motivation, etc.; 

 provide opportunities to observe how a lesson plan can be 

implemented by the mentor and what changes have been made; 

 help them see and acquire different teaching strategies, draw 

conclusions about their future action as teachers; 

 help them realize that confidence and good command of the 

language (both target and classroom) are of primary importance; 

 increase their awareness of the relationship between theory and 

practice; 

 contribute to a change of the roles: trainees had the chance to look 

at the lesson from the teacher’s perspective and “feel in her/his 

shoes”; 

 give them some psychological preparation;  a clear idea of what it 

is like to be a teacher and what to expect from the students. A 

student also commented that “observing is learning how to teach” 

(Trainee A). 

Student teachers mentioned not only the positive aspects of 

their observation practice but also raised some controversial issues. 

Their opinion is that theory and practice do not always overlap and 
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consequently it will be difficult for them to adapt to the real classroom 

situation. Another interesting point is that they can observe first-hand 

some real ‘conflicts’ between the teacher and the pupils that cannot be 

seen if one only observes video lessons. It is also mentioned by 

trainees that through video observation one can get just a general idea 

of how a lesson is organised, because they observe only what is on the 

surface – the external aspect of events - but are not able to uncover the 

underlying motives of teacher’s actions.  

In fact, the most important problem discussed with respect to 

live lesson observation seems to be pupils' discipline. Some of the 

students mention that pupils` behaviour differs from the usual 

probably because of the presence of about fifteen observers. To a 

certain extent, therefore, the atmosphere in class is artificial rather 

than natural. 

      The majority of trainees point out that observation of live 

lessons is not enough and that they would like to observe more 

teachers and more pupils of different age groups. A student teacher 

even mentions that it is worth observing the same group of pupils for a 

longer period in order to see some continuity from day to day and get 

a better idea of the teaching process as a whole.  

      One-third of the students confess that they do not feel 

prepared and confident enough for their teaching practice. One of 

them explains that “observations are not enough if you don’t possess 

certain qualities to be a successful teacher” (Trainee L). 

The second question of the questionnaire (see appendix) looks 

at comparing and contrasting different topics for video and school 

observation. Student teachers have to choose from them and justify 

their choice by giving comments concerning their usefulness and 

importance. The selection of topics for video observation is generally 

influenced by the training aid we use. The materials that we use in 

video observation are exclusively based on the Cambridge video 

teacher development package: Lubelska, Diana and Margaret 

Matthews. Looking at Language Classrooms. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. We also extensively use the “European 

Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL)” (Newby et 

al. 2007) as a source for topic selection and preparation of observation 

tasks. 
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Video lessons give students the opportunity to observe a range 

of current practices as well as various settings, methods, materials and 

classes. The advantage of the materials used in university-based 

(video) observations is that there are two sections following each 

lesson – Talking about Teaching and Reflections on the Lesson - in 

which teachers talk about their attitudes and beliefs about teaching and 

provide a more detailed analysis of the teaching/learning process. 

Thus, video observations do not only display models of teaching but 

also stimulate post-observation discussions, leading to a deeper 

understanding of the teaching process and its specific contextual 

characteristics. 

On the other hand, school-based observations have more 

general aims. They do not only focus on aspects of teaching, such as 

presenting grammar, vocabulary or error correction; rather, they 

suggest  a holistic view of  the lesson and aim to develop trainees’ 

ability to summarize and comment on the lesson as a coherent 

structure, paying attention not only to its integral parts, but also to its 

effectiveness as a whole. 

Discussing the answers to the second question, we shall comment 

on video observations first. The table below shows each topic for 

video observation, indicating the respective number of trainees that 

consider it most useful and beneficial:  

 
Topics – Video Observation No of Trainees 

1. Fluency & Accuracy / Integrating Skills 

2. Control in the Classroom  

3. Lesson Planning 

4. Presenting Structures 

5. Feedback / The Use of L1 

6. Monitoring Learner Performance 

7. Learning Vocabulary 

8. Teacher Roles  

9. Preparing for Role Play 

21 

18 

18 

14 

13 

12 

11 

8 

4 

 

First, we believe that trainees` choice is strongly influenced by 

the teachers they have observed – by their behaviour, attitude, 

knowledge of the subject and the language. It seems that trainees refer 

to the success of a particular lesson as predetermined by certain aspects 
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of teacher’s personality and behaviour. For instance, student teachers 

discussed and illustrated the choice of topic 1 /Fluency & 

Accuracy/Integrating Skills/ and topic 4 /Presenting Structures/ with 

some excellent samples of teaching they have observed – real teacher’s 

presence in the classroom, clear explanations, achievement of the goals 

and convincing  presentation of the teacher’s own ideas and teaching 

principles in the post-lesson talk.  

The second factor is probably the relevance of the issue for 

the teaching context in Bulgaria. Topic 2 /Control in the Classroom/ is 

selected by the trainees probably because of discipline problems, large 

and mixed-ability classes. Trainees are aware of the importance of 

establishing good relationships between the teacher and the class. In 

tune with current views of the role of the teacher, they have realized  

that the teacher is not just a provider of content. His/her responsibility 

is also to build a positive group dynamics and to create the most 

effective learning environment for his/her students possible.  By 

establishing and supporting a learning community, the teacher will be 

able to effectively engage students in the teaching-learning process.  

Trainees intuitively feel the psychological aspect of the problem and 

respectively need to observe a good example to follow. The same is 

valid for topic 3 /Lesson Planning/. Classroom observation is 

important for trainees to see how careful planning leads to a successful 

lesson and is a good opportunity to observe how theoretical 

assumptions turn into practice as well. 

Also, it is worth mentioning that topics too general or too 

specific are not favoured by the student teachers. Topic 6 /Monitoring 

Learner Performance/ is considered highly specific and topic 8 

/Teacher Roles/ – too abstract and, respectively, of minor importance 

for the real classroom. It seems that at this stage for trainees it is easier 

to reflect on more practical, immediately relevant situations. Topics 

that are at a certain level of abstraction from the observable classroom 

reality, cannot be seen as having a high priority by them. 

As far as school-based observations are concerned, the ranking is 

as follows: 

 
Topics – School-based Observation No of Trainees 

1. The Teacher 26 



Факултет по хуманитарни науки, том ХХІІІ А, 2012 г.  

 

 249 

2. The Language  

3. The Activities  

4. The Lesson 

5. The Materials 

6. The Environment 

7. The Learner 

21 

18 

12 

10 

9 

9 

 

  Obviously most of the students consider The Teacher as the 

most important aspect to observe. They find all aspects of teacher’s 

behaviour important, e.g. eye contact, gestures, facial expression, 

position/movement, attention spread, voice, teacher talk, rapport with 

the class etc. Live observation of teacher’s behaviour gives trainees 

more opportunities to concentrate on a single feature, i.e. eye contact 

or gestures and facial expression and trace the effect of this behaviour 

on individual students; something which is difficult to do when 

watching recorded lessons.  

       The Language is the second important category ranked by 

trainees, especially, how the target language is taught in terms of 

grammar, vocabulary, pronunciation etc; how the skills are developed; 

what classroom language is used and for what purposes (organizing, 

giving instructions, explaining, correcting, praising, asking questions, 

etc.).  

     Trainees refer to The Activities and the Lesson as intricately 

interwoven since during their observations trainees are asked to take 

notes on the sequence of the activities and their role in the structure of 

the lesson. In post-observation discussion they have the opportunity to 

compare their findings with the mentor’s plan and discuss the 

effectiveness of each activity for achieving the aims of a particular 

lesson.  

Another positive aspect of live lessons, mentioned by the 

trainees in post-lesson discussions is the fact that they can actually see 

the activities and the exercises in the coursebook, and the way the 

teacher uses them – whether and why he/she changes their order, and 

the way he/she adapts and modifies them to meet students’ needs, 

especially in large mixed-proficiency classes.  

 Students’ answers show that the materials, the environment 

and the learner seem to be of minor importance. As far as materials are 

concerned, it is not surprising, since teachers, even the mentors we 
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observed, in general tend to overuse, or “follow” the coursebook at the 

expense of specially prepared materials and handouts. There are 

various excuses for this, among the most common of which are time 

constraints, cost and the strict following of the yearly lesson schedule.  

 Classroom environment seems less important, since it is in 

most cases beyond teacher’s and students’ control. All the classes 

trainees observed were held in rooms with the traditional for a 

Bulgarian classroom seating arrangement, which discourages using a 

variety of interaction patterns.  

 Somewhat surprisingly, the learner comes last, contrary to the 

idea of learner-centred teaching. Trainees find it easier to concentrate 

on individual learners and their behaviour. Most often their comments 

are related to discipline issues, rather than finding examples of 

student’s on-task behaviour or evidence for their learning.  

The answers to question three from the questionnaire (see 

appendix), can be divided into two groups: 21 – ‘yes’ and 15 – ‘no’. 

The arguments of the trainees who gave positive answers are 

summarized and presented as follows: 

  There is always a difference between live and recorded action. 

 Things are always different in different countries, including the 

teaching, so it is interesting and useful to see what is happening in 

the language classrooms in some other European countries. 

 You can see the same things from different perspectives and, as a 

result, be more objective. 

 Having watched video lessons it is easier to understand what is 

going on in the real classroom as it is easier to understand 

teacher’s aims and intentions. 

       Some of the students suggest that the video material should come 

from Bulgarian schools too. One of the students points out, “It’s useful 

but I doubt that most of us are going to teach English abroad” (Trainee 

F). 

       A summary of the arguments of the trainees who answered 

negatively is given as follows: 

 There are some aspects of teaching that can be better observed and 

understood when they are recorded so you can watch them as 

many times as you need, and there are some situations that have to 

be felt and experienced in a real classroom; 
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 Having such a limited number of hours for observation, topics 

should not overlap;  

 If we widen the circle of topics for observation, it would be more 

beneficial. 

There are even some extremes going both directions, such as 

“both are useful, because each observation is unique in terms of 

circumstances and insights into teaching” (Trainee C) or “both are of 

no importance, because knowledge comes only with practice when 

you have to teach a class” (Trainee J). Both trainees have their points. 

Teaching, learning and professional development are socially and 

culturally embedded practices and live lessons allow trainees to 

observe and gain insights from real-life, every day school experiences 

within their own educational, social and cultural context. Video 

materials, on the other hand, give students a valuable opportunity to 

look into different classrooms from around the world and observe 

some universal characteristics of teaching and learning. The second 

comment, quoted above, poses the question if trainees’ ability to see, 

make sense of and reflect on the observed practices directly leads to 

better teaching in the future; and what we, as teacher educators, need 

to do to make sure that trainees can successfully apply the experiences 

gained through classroom observations in their own teaching during 

the next stages of the school-based teaching practice, and their future 

profession.  

One possible explanation of the prevailing positive answers is 

that video observations always precede live observations. Thus, to a 

certain extent, the students are already provided with the main 

structure, focus, tools and schemata for approaching recorded 

material, which they can subsequently apply to live lessons. 

Moreover, structure is found to have a more beneficial role in 

prospective teachers’ framing, reflection and making sense of their 

classroom observation experiences [see Scherff & Singer 2012: 263-

272]. On the other hand. the complex and unpredictable progress of 

live lessons raise questions which undermine predicted or expected 

interpretation, creating new foci or new areas of interest or concern. 

The students who have given a negative answer would probably value 

a less restricted approach to observation and would be more likely to 
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challenge and explore things on the spot, rather than follow a set 

structure or “the beaten track”. 

Question four from the questionnaire (see appendix) asks 

trainees to discuss advantages and disadvantages of observing video 

lessons. In this respect, some of the trainees pointed out the following 

advantages: 

“Observing how English is taught in other countries around Europe 

broadens students vision of ELT and, in a way, sets standards to 

follow” (Trainee A). 

“Different classroom contexts give various ideas and approaches to 

teaching” (Trainee Q). 

 “We are more concentrated due to lack of distracting factors such as 

noise or disruptive behaviour” (Trainee T). 

“It is helpful to watch some parts of the video material again to focus 

on specific issues, as well as the possibility to stop the film at certain 

points and discuss areas of interest” (Trainee M). 

   Alternatively, some major disadvantages are given as well: 

“Teaching context in other countries does not coincide with the reality 

in Bulgarian schools, and hence, one cannot be sure that ideas which 

worked in a French school will work the same way in a Bulgarian 

classroom” (Trainee B). 

“Video recordings provide an artificial vision of the teaching process, 

in the sense that one can only see things through the eyes of somebody 

else” (Trainee K). 

      The disadvantages mentioned by trainees are also based on the 

following points: lack of real eye-contact, real atmosphere and real 

sense of time and duration of activities; some areas of concern remain 

uncovered because the teacher has not mentioned them in her talk 

after the lesson; there is no information about textbooks and teaching 

aids being used; observers do not understand students’ mother tongue 

and cannot decide on the appropriateness of L1/L2 use.  

       Question five (see appendix) focuses on the advantages and 

disadvantages of observing live lessons. The advantages are specified 

as follows: observers are present in the classroom and can feel the 

atmosphere, see the reaction of the students, ask questions; observers 

see how immediate decisions are made in the course of the lesson; 

individual focus for observation is possible as well as free shift of 
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focus; observers feel much more involved because they “breathe 

classroom air” (Trainee B). 

       According to trainees, some disadvantages of live 

observations seem to emerge as well. They can be referred to as 

contextual constraints related to classroom environment /small and 

uncomfortable rooms/; too big and mixed-proficiency classes; lack of 

teaching resources, aids and materials; observers’ presence in class 

which distracts students; the fact that observers can’t interrupt the 

lesson to discuss or ask questions. 

       Conclusion 

       In conclusion, we consider it a very positive outcome that future 

teachers are able to discriminate between such a wide range of 

advantages and disadvantages. It reveals trainees’ good critical and 

discriminative potential; deep understanding of processes observed 

and considerable involvement in classroom observation. Taking a 

bottom-up stance to classroom observation [Lasagabaster & Sierra 

2011: 449-463], and through the questions that encouraged trainees to 

compare and contrast their observation experiences, we could identify 

not only the positive aspects, but also some areas of concern in our 

foreign language education context. Hence, the results of the study 

will help us develop our classroom observation course in a way that 

addresses the cognitive and affective needs of the student teachers in a 

more effective way. 

Finally and most importantly, the findings presented in this 

paper show that trainees consider observation and reflection on 

classroom action an eye-opening and reassuring experience that is an 

essential factor for the development of their professional experience in 

the subsequent stages of the teaching practice and in their prospective 

teaching career as well. 
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Appendix 

 

Teaching Practice Feedback Questionnaire 

/Classroom observation/ 

 

1. How do you evaluate the effectiveness of your Observation /both video – 

and classroom/ as the first component of your teaching practice? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Which of the topics below do you find most useful? Please, circle the 

appropriate answer/s/ and give your arguments. 
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Topics – Video  

Observation 

Topics – School-based 

Observation 

1. Fluency &Accuracy / 

Integrating Skills 

2. Monitoring Learner 

Performance 

3. Preparing for Role Play 

4. Control in the Classroom 

5. Lesson Planning 

6. Learning Vocabulary 

7. Presenting Structures 

8. Teacher Roles 

9. Feedback / The Use of L1 

a. The Learner 

b. The Language 

- the target language 

- language skills 

development 

- classroom language 

c. the Teacher 

d. The Environment 

e. The Materials 

f. The Lesson 

g. The Activities 

 

3. Do you consider the idea of focusing on the same topics both in video- 

and school-based observation a relevant and useful source for reflection and 

post-observation discussions? Please, give your arguments. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Please, discuss the advantages and disadvantages of observing video-

lessons. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
5. Please, discuss the advantage and disadvantages of observing live 

lessons. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Конструкцията на сегашно продължително време  
в английския език като част от когнитивнaтa 

таксономия на предхождащите я конструкции 
 

Мирослава Цветкова 
 

The English Present Progressive Construction as Part of the 
Cognitive Taxonomy of Constructions Preceding It 

 
Miroslava Tsvetkova 

 
Abstract: The paper presents the cognitive taxonomy of 

constructions focusing on the relationship between the English present 
progressive construction and the constructions preceding it. The 
theoretical aspect of the cognitive model for acquiring the present 
progressive construction is based on Tomasello’s usage-based theory, 
Croft’s construction grammar and Goldberg’s cognitive grammar. The 
main principle is that learners process the language relying explicitly on 
cognitive skills that they are known to possess. The methodological 
aspect is expressed through the use of the lingua-didactic model. 
Intralingual and interlingual interference play an important role in SLA 
and explain some of the reasons for the errors of Bulgarians learning 
English.  

 
Keywords: cognitive approach, construction, taxonomy. 
 

Все повече лингвисти и психолингвисти смятат, че 

усвояването на чужд език бързо се превръща в една от най-

динамичните и обнадеждаващи области на изследване на 

когнитивната наука. Традиционните методи на изследване на 

усвояването на чужд език са свързани с педагогиката на езика. Но 

съвременни теоретични и емпирични изследвания са убедили все 

повече учени, че задълбоченото проучване на процеса на 

усвояване на чужд език е път в разбирането на познавателните 

процеси, протичащи при езикоусвояването или биологичните 

дадености за езика. Авторският когнитивен модел и неговата 

визуализация „kitty”, свързани с представата за заобикалящия 

свят, дават възможност на учениците в ранна училищна възраст 
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да усвоят по-лесно граматичната конструкция на сегашно 

продължително време в английския език. 

Децата не възпроизвеждат понятия, които са им напълно 

непознати. Те първо изучават света, а след това очертават езика 

според опита си. Това е основният принцип в авторския 

когнитивен модел за усвояване на английската морфологична 

конструкция be + V + ing от областта на граматичната категория 

„време на глагола”, според който детето първо се запознава с 

„kitty” (котката) – знае как изглежда тя, знае, че тя мяука, мърка, 

яде от купа и има козинка – така развива понятието за „котка”, а 

едва след това прилага конструкцията на сегашно продължително 

време според тази представа.  

Когнитивният подход при усвояване на конструкцията на 

сегашно продължително време в английския език способства за 

сравняване на познатото с новото знание, за откриване на 

езикови, в този случай граматични правила, за осмисляне, 

запаметяване и активна употреба на заученото. Когнитивният 

акцент налага да се използва модел с висока познавателна 

стойност, който развива логическото мислене и насърчава 

въображение при прилагането му.  

Създаването на модел на граматична конструкция поставя 

изискването за завършеност на модела, т.е. всеки елемент трябва 

да получи адекватно и непротиворечиво представяне в общ 

формален модел. По този начин се избягва „премълчаването” или 

случайното пропускане на трудни за решаване случаи. 

Построяването обаче на такъв цялостен модел в граматиката не е 

постижимо, тъй като езикът е сложна система, върху която 

влияят различни фактори от лингвистичен и екстралингвистичен 

характер. По тази причина на някои места са приети решения, 

които не са окончателни, а са представени като една от 

възможностите при текущото състояние на изградения модел на 

граматична конструкция в английския език. В тези случаи се 

обсъждат техните предимства и/или недостатъци. 

 

Същност на когнитивния модел 

Когнитивният модел за усвояване на конструкцията на 

сегашно продължително време и неговата илюстрация „kitty” е 
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проект за внедряване на когнитивната наука в обучението 

[Tsvetkova 2010: 66-72]. Той се осланя на вродената у всеки 

естествена способност, която ни помага при усвояването на роден 

или чужд език. Неговото използване се мотивира с цел 

онагледяване и опростяване на дадената конструкция, съобразено 

с възрастовите особености на учащите. Представен е в два 

аспекта: съдържателен и технологичен.  

Съдържателният аспект е разработен чрез дефиниция на 

понятието конструкция от гледна точка на изследователския 

проект на Голдбърг, Крофт и Томасело, като се изхожда от 

разбирането, че прилагането само на една теория не в състояние 

да обясни цялото многообразие от явления в граматичната 

система. Това са съвременни теоретични модели, лансирани от 

представителите на когнитивно-функционалната езиковедска 

школа, разглеждаща глаголните времена през призмата на 

когнитивната граматика [Goldberg 1995; Langacker 1987, 1991], 

граматика на конструкциите [Croft 2001] и теорията, базирана на 

употребата [Tomasello 2003]. За когнитивната лингвистика 

обясненията на езиковите факти много често излизат извън 

езиковата действителност и придобиват друга природа – 

неезикова. В основата на езиковата дейност стоят когнитивните 

способности. Основополагащ принцип в този подход е мисълта, 

че не е реално да се говори за езика откъснато от когнитивната 

дейност на паметта, вниманието, социалните контакти на 

личността и други аспекти от житейския опит [Langacker 1987, 

1991; Lakoff 1987]. Самата природа на естествения език е такава, 

че той вмества в себе си извънезиковата реалност – психическа и 

социална. Според тези представители познанията за структурата 

на граматиката се изграждат стъпка по стъпка по начин, по който 

се използват думите в езика. Учащите възприемат от входната 

информация езикови структури за форми и размери, за различни 

нива на абстракция и едва после произвеждат свои собствени 

изкази, като свързват някои от тях, за да изразят 

комуникативното си намерение [Tomasello 2003]. Типичното 

езиково развитие се изразява в „моделиране” на входната 

информация, което е дълъг път на придобиване на граматична 
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компетенция и функционална нужда от комуникативно 

намерение.  

Дефиниция: Конструкцията е примитивна единица със 

структурни и поведенчески характеристики, които не могат да 

бъдат дефинирани по отношение на други единици в теорията и 

затова именно се третират като примитиви [Croft 2001]. Тя се 

опира на перцептивната теория, предложена от гещалт-

психологията, в която възприемането на признаците на обектите 

в най-общ смисъл е повлияно от възприемането на цялото, където 

се намира даденият признак. Конструкцията е неделимо единство 

на форма и значение. Изхожда се от виждането, че значението на 

конструкцията е повече от сбора на неговите съставни части.  

Така например в изречението He is jumping, he (той) е 

подлогът, действащото лице, a глаголът е to jump (скачам). Освен 

това налице е и спомагателен глагол (to be във формата си за 3 л. 

ед. ч.) и –ing морфемата, с която се образува сегашното 

причастие на глагола, но цялостният смисъл не е сумарен от тези 

езикови елементи, а има допълнително значение; именно, да 

изразява действие, което се извършва в момента на говорене.  

Конструкциите, а не синтактичните категории и 

отношения са основните примитивни единици на синтактичната 

репрезентация. Категориите и отношенията, присъщи на 

конструкциите, се намират в деривационно отношение към тях. 

Частите придобиват значимост, т.е. се категоризират в 

зависимост от ролята, която играят в конструкцията като цяло. 

Но частите нямат независимо съществуване извън цялата 

конструкция, в която участват. Така синтактичните категории се 

определят по отношение на конструкцията, в която се срещат. 

Въпреки че конструкциите са примитивни и че много 

свойства могат да ги идентифицират, те са сложни единици. 

Идентифицирането на конструкцията е основно въпрос на 

категоризацията. Това, което съществува в естествения дискурс, 

са конструкциите, т.е. комплексни синтактични единици, а не 

отделни думи с прикрепени към тях категории. Изказите, от своя 

страна, са реализация на конструкциите. Идентифицирането на 

конструкцията е въпрос на категоризиране на изказите, които 

човек чува. Но тъй като конструкциите са символни единици, 
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категоризирането на изказите в типове конструкции използва 

свойства както на формата, така и на значението в 

конструкциите. Възможен начин да се идентифицират те, е да се 

формират таксономии
197

. 

Технологичният аспект включва използването на 

лингводидактическия модел за успешно овладяване на 

конструкцията на сегашно продължително време от ученици (I-IV 

клас), като се разглежда в нова светлина релацията част-цяло, 

описват се частите на конструкцията в отношението им към 

цялата конструкция, както и в отношение на частите помежду им, 

като се изтъква ролята на всяка една от тях. Прилага се идеята за 

таксономия на конструкциите, обект на това изследване, като 

конструкциите се разглеждат в тяхната хронологична 

последователност, с акцент предимно на връзката на 

конструкцията на сегашно продължително време в английския 

език с тези, които я предхождат. Моделът разглежда и  влиянието 

на контекста, значението на лексикона при усвояването на 

конструкцията, както и връзката с аргументната структура и 

нейното модифициране в посока на изразяване на аспектуалното 

й съдържание. Всичко това е направено съобразно възрастовите 

особености на учениците в началния етап на основната 

образователна степен. Илюстрацията „kitty” се основава на 

                                                 
197

 “Таксономия” произлиза от гръцки (“taxis” – ред и “nomos” - закон) 

и означава “закон за разполагането”. Въпреки че се употребява като 

синоним на систематика и класификация, таксономията е раздел от 

систематиката, която се занимава с принципите, методите и правилата 

на класификацията. Тя е наука за таксономичните единици. 

Таксономията има за задача да изготви възможно най-рационална 

система от съподчинени таксономични категории, на чиято база се 

изготвя класификацията на отделните групи. Основното значение на 

класификацията като научна теория е, че има пояснителна и 

прогностична стойност. Пояснителният й характер се състои в това, че 

тя обяснява причините за появата на общите свойства на различните 

таксони, а прогностичната й стойност – в това, че общият произход, 

който е характерен за членовете на един таксон, гарантира с голяма 

вероятност, че всички членове на този таксон имат общи признаци и 

свойства. 
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познанията на учащите се за извънезиковия свят като средство за 

онагледяване на модела и улесняване семантизирането на 

конструкцията, а именно, да изразява главно действия в тяхното 

развитие, а на този етап – да изразява действия, извършващи се 

сега, в момента на говорене. Котката с характерната за нея 

подвижност, гъвкавост и бързина на движението (всички те 

атрибути на действието) успешно демонстрира и онагледява тази 

семантика. 

Основните параметри, заложени в когнитивния модел, са 

единност на цялото, състоящо се от части, на повторяемост, 

таксономична зависимост на конструкцията, контекстуалност в 

съчетание с илюстративно онагледяване. Всичко това е в помощ 

на когнитивните способности на учащите се в начална училищна 

възраст сами да достигнат до абстрактното, символното значение 

на конструкцията, значение, което те откриват лесно и усвояват 

по-добре. Степента, доколко учащите се са осъзнали и 

семантизирали конструкцията, е тясно зависима от параметрите, 

онагледени с илюстрацията „kitty”, и свързана с тях. 

От своя страна, лингвистичната основа на когнитивния 

модел се гради върху разбирането за езика като система от 

синтактични структури, които, функционирайки в речта, 

претърпяват редица преобразувания: запълват се с подходяща 

лексика, трансформират се, съкращават се или съответно се 

разширяват. Те изграждат способността на човек да строи 

правилни изречения и да умее да ги разпознава и отделя от 

неправилните; по техни модели да построява и различава 

изречения, които не е чувал или използвал, да извършва в 

рамките на тези изречения някакъв вид операции като 

заместване, трансформации и др. 

Психологическите характеристики на усвояването на 

чужд език се свързват с идеите на когнитивната психология и 

гещалт-психологията. Представителите на когнитивния подход в 

преподаването на чужд език се интересуват от характера и 

активността на психическите процеси, които протичат по време 

на ученето. Изследват се проблемите на дълговременната, 

оперативната, семантичната памет, търсят се начини за 

активизация на процесите на паметта. 
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Основният аргумент тук е, че изследването на мисловните 

процеси е важна перспектива да се разбере как се усвоява 

чуждият език. Това създава материал за изследване на 

взаимовръзката между общокогнитивните и специфичните 

езикови процеси.  

Вниманието е насочено към усвояването на 

конструкцията на сегашно продължително време, а усвояването е 

функция на познавателните процеси и въпрос на адекватна 

теория, която в максимална степен отчита и се съобразява с 

естеството на тези познавателни процеси. Разглеждат се 

когнитивните характеристики на лингвистичните обекти, в този 

случай конструкцията на сегашно продължително време, с цел 

улесняване на тяхното усвояване.  

Говори се за сегашно продължително време, но 

виждането е, че то се вписва в определена конструкция, която 

представлява единство от конструкции в йерархично отношение с 

други конструкции в английския език.  

Разграничават се граматичната категория време (tense) и 

семантичната категория време (time), като в английския език за 

това се използват две различни понятия. Граматичната категория 

„време” (tense) е езиков израз на идеята за време (time). Това дава 

отговор на въпроса какво е отношението между тези две 

категории, тъй като то съвсем не е еднозначно. Освен това 

глаголната категория „време” в езика може да изпълнява и други 

функции освен тези да регистрира минало, сегашно и бъдеще. 

Между тези две понятия за време съществуват сложни 

взаимоотношения, които налагат тази граматична категория да се 

разглежда съгласно специфичната за даден език дефиниция в 

съчетание с общоезиковата дефиниция. Според Хадълстън 

[Huddleston 1988: 73] формите за сегашно и минало време се 

дефинират съгласно мястото им в глаголната парадигма в 

английския език, като наименованието си за сегашно и минало 

време в общоезиков план носят съгласно тяхната първична 

употреба.  

 

Когнитивна таксономия на конструкциите 

Като част от когнитивния модел се разглежда 
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таксономията на конструкциите с акцент върху връзката на 

конструкцията на сегашно продължително време в английския 

език с предхождащите я конструкции. 

От особено значение за настоящото изследване е мястото 

на конструкцията на сегашно продължително време (отбелязано с 

X на фигура 1) сред останалите усвоявани конструкции в 

различните етапи на обучение. Фигура 1. представя следните 

етапи: 

 

 
I. Предучилищно образование. 

II. Начален етап на основната образователна степен. 
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III. Прогимназиален етап на основната образователна 

степен. 

Езиковото развитие на учащите се в начална училищна 

възраст има своята специфика. Според Виготски [Виготски 1983] 

докато в предучилищна възраст обучението има спонтанно-

реактивен характер, в начална училищна възраст той е реактивен. 

Това е възрастта, в която се поставят основите на понятийната 

система и абстрактното мислене.  

В периода на предучилищно образование всичко е 

застинало в описание на картинки. Използва се конструкция на 

глагола to be в сегашно просто време с прилагателно име за 

описание. 

 

 
   

В началния етап на основната образователна степен се 

разширяват знанията от предходния етап, като конструкцията с 

глагола to be в сегашно просто време вече се използва и със 

съществително име, предлог или наречие.  
 

 
Усвояването на сегашно просто време на глагола връзка to 

be е представено посредством конструкцията Sbj be/is/are 

A/N/PrepN/Adv, която е съкратен вид на четири различни 

варианта синтактични модели: Sbj be/is/are A; Sbj be/is/are N; Sbj 

be/is/are PrepN и Sbj be/is/are Adv. 
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Забележка: Синтактичното изразяване на подлога се 

осъществява чрез местоимение, съществително нарицателно и 

съществително собствено име в определена последователност. 

Екзистенциалната there-конструкция също предхожда 

въвеждането на конструкцията на сегашно продължително време.  

  

 
Чрез конструкцията на безличното изречение се въвежда 

съгласуването на глагола to be със съществително име в 

единствено или множествено число. 

Важен етап за това изследване е въвеждането на модален 

глагол – представител на групата спомагателни глаголи и 

синтактичните свойства на оператора в групата на глагола.  
 

 
 

Основната теза, залегнала в този подход, е, че всяка 

конструкция се намира в йерархично отношение с други 

конструкции в езика. Конструкцията на сегашно продължително 

време се гради на следните конструкции, които учениците по 

презумпция до този етап от своето обучение трябва да са 

усвоили: 
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Всички тези модели спомагат за по-лесното възприемане и 

усвояване на отделните части на конструкцията на сегашно 

продължително време. Освен съгласуването по число и 

функцията на спомагателния глагол, с тях се въвежда и инверсия 

във въпросително изречение и мястото на отрицателната частица 

not в отрицателно изречение. 

Всички описани конструкции дотук са въведени в просто 

изречение (съобщително, отрицателно, въпросително и кратки 

отговори). 

Едва след запознаване на учениците с глагола to be в 

различни структури, неговите форми и съгласуване, 

разграничаването на спомагателен и смислов глагол се преминава 

към конструкцията на сегашно продължително време. 

В конструкцията на сегашно продължително време 

учащите се за първи път се сблъскват с основен спомагателен 

глагол. Основните спомагателни глаголи са функционални 

глаголи, които, въпреки че нямат свое собствено значение, се 

използват, за да променят времето или наклонението на друг 

глагол. Те заемат важно място в граматиката на някои езици, 

дори в тези със свободен словоред. 

Друг елемент в тази конструкция е суфиксът -ing.  
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Образуването на въпросителни изречения започва по даден 

модел. Това поражда множество грешки, тъй като учащите се не 

могат да приложат модела извън рамките на заучените изречения; 

глаголът to be има три форми в сегашно просто време, всяка от 

които се съгласува с различен подлог. Ако е въведен моделът Are 

you playing tennis?, образуването на изречения от типа Is he 

playing tennis? се оказват проблемни.  
 

 
 

Въвеждат се специални въпроси от вида What is he doing? 

What are you doing? Единствената въпросителна дума, която се 

използва, е what, а лексикалният глагол е do, за да акцентира 

върху действието. Използването на друг лексикален глагол или 

въпросителна дума също е причина за допускането на грешки 

(Why are you working?).  

  

 
С въвеждането на отрицанието в началния етап се създава 

представата за мястото на отрицателната частица not след 

спомагателния глагол. За улеснение, паралелно с пълните форми, 

се представят и контрахираните форми, без да се анализират (No, 

he isn’t).  

Прогимназиалният етап на основната образователна 

степен не се разглежда в примери, тъй като той не е обект на това 

изследване. Това е етап, който следва усвояването на 

конструкцията на сегашно продължително време. През този етап 

се процедира по аналогичен начин: очертават се връзките с 

предходните етапи, но всеки етап се обогатява със съответна 

концептуализация на явленията. 
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Обучаващите ученици в ранна училищна възраст трябва 

да се съобразяват с факта, че традиционните начини за 

представяне на граматичните структури не винаги са ефективни в 

ранна възраст. Те все още не могат да осъзнаят концепцията за 

граматика нито в родния, нито в чуждия език. С нарастване на 

възрастта се увеличава и способността на учащите да разбират 

абстрактните идеи на граматиката и да използват модели от 

родния език, които да свързват с изучавания чужд език. 

Конструкцията – единство от форма и значение 

Когнитивните теории, които са насочени изцяло към 

проучване на познавателната способност на човека и нейното 

развитие, в това число и развитието на езика, се очертават като 

най-перспективна теоретична основа за изграждане на цялостна 

концепция за усвояване на чужд език. 

Основните пунктове, които трябва да се следват при 

образуване на конструкцията на сегашно продължително време в 

английския език, са, от една страна, наличието на спомагателния 

глагол to be като носител на времето на действието и вида на 

глагола, както и съгласуването му с подлога, а от друга страна, 

суфиксът -ing като маркер за имперфектност.  

В този случай на прекъснати съставни части 

(discontinuous constituent) учащите се не могат да съобразят 

глаголната фраза.  

Въпреки че са прекъснати от смислов глагол, 

спомагателният глагол и флексията -ing се приемат като едно 

цяло, тъй като не се използват самостоятелно в конструкции на 

продължителни времена. Граматичната конструкция е единство 

от форма и значение. 
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 Невъзможни са конструкции от вида: 

*What the boy doing? 

*Why you smiling? 

*I am twist his head. 

*I am play with it. 

Честото изпускане на оператора като неотменен елемент в 

групата на глагола доведе до изследване на причините, които 

пораждат този тип грешки при усвояването на конструкцията в 

ранна училищна възраст.  

Относно синтактичните свойства на оператора, всеки от 

основните или модални спомагателни глаголи може да заема 

позиция в началото на изречението и така функционира като 

оператор в групата на глагола. Операторният елемент се 

различава от другите елементи в групата по множество 

синтактични свойства [Downing, Locke 1992: 313-396]: 

 носи отрицанието (She isn’t eating a sandwich); 

 във въпросителни изречения заема позиция пред 

подлога (Would all parents present at the meeting?); 

 може да замества групата на глагола и част или целия 

предикат в простото изречение (John drives a car but his wife 

doesn’t); 
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 използва се във въпроси с нали (You will come, won’t 

you?); 

 използва се в структури със so или too, neither или not 

… either (Ann went home and so did Jill. Ann went home and Jill did 

too. Pete can’t play golf today and neither can we/and we can’t 

either.); 

 в сравнение с основните глаголи операторът е 

семантично независим от подлога (показано е в съпоставяне на 

деятелен/страдателен залог); операторите обикновено не 

променят значението си, докато някои финитни лексикални 

глаголи го променят (Peter will teach the beginners. The beginners 

will be taught by Peter). 

През ранните етапи на усвояване на конструкцията, обект 

на това изследване, учащите се преминават през етап, когато 

използват инфинитни форми (She sleeping) въпреки изискваните 

финитни, съдържащи спомагателен глагол (She is sleeping). 

Изпускането на спомагателния глагол to be в този случай може да 

се идентифицира от присъствието на сегашното причастие на 

глагола. To be и to have са единствените спомагателни глаголи, 

чието изпускане може да се идентифицира, а формата на 

изпуснатия спомагателен глагол може да се подразбере.  

Изследванията в тази насока сочат, че усвояването на 

спомагателния глагол to be в ранна училищна възраст следва 

различна последователност в съобщителни изречения и въпроси. 

В много от случаите спомагателният глагол to be се изпуска в 

конструкцията на сегашно продължително време. А в случай че 

присъства, неговите форми is и are се използват с различна 

степен на вярност – допускат се повече грешки в изречения, 

които изискват употребата на are, отколкото тези с is. От друга 

страна, грешките, свързани със съгласуването на спомагателния 

глагол, се срещат по-често във въпроси (при използване на 

инверсия), отколкото в съобщителни изречения. 

Изследване на развитието на спомагателните глаголи дава 

информация за  усвояването на морфологията и синтаксиса. В 

тази възраст се използва инверсия в общи въпроси, но не и в 

специални въпроси. 

Въпросите, които си задаваме, са: 
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1. Какво кара учащите се да използват инверсия в общ 

въпрос, но не и да преместват въпросителната дума в началото на 

специален въпрос? 

*Can John do what? 

2. Защо учащите се ограничават употребата на инверсия 

до специфични въпросителни думи? 

*Where you wanna go? 

3. Какво провокира употребата на грешки като двойно 

маркиране на глаголното време?  

*She doesn’t speaks English.  

При образуване на специални въпроси най-често 

срещаните грешки са изпускане на спомагателния глагол или 

поставяне на спомагателния глагол след подлога: 

*When Lucy can come? 

Верни изречения с инверсия са характерни за комбинации 

на въпросителна дума със спомагателен глагол, които се 

използват често във входната информация. Самата структура на 

специален въпрос се усвоява бавно след продукцията на въпрос 

по даден модел (What’s that?). За да се образува правилен въпрос, 

са нужни определени познания [Valian, Casey 2003: 117-143]: на 

ранен етап се научава, че въпросителната дума стои на първо 

място в изречението. Така че грешки относно мястото на 

въпросителната дума в изречението (Can Lucy find the ball 

where?) се срещат рядко. Второ, трябва да се научи, че 

глаголното време е отбелязано във всяко изречение, като то е 

маркирано от основния или от спомагателния глагол, но не и от 

двата: 

*Where Lucy play? 

*Where can Lucy plays? 

В първия случай глаголното време не е отбелязано, така 

че изречението е граматически неправилно, както и във втория, 

където времето е маркирано два пъти. 

 От лингвистична гледна точка общото между тези 

елементи е, че те са или създадени във флексивен възел 

(флексия), или се преместват в такъв от глаголната фраза. 

Спомагателните глаголи, носители на времето, и модалните 

глаголи произхождат от флексивния възел, докато have и be – от 
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глаголната фраза. Само to have и to be могат да се преместват във 

флексивния възел. Елементите във флексивния възел могат да се 

преместват пред подлога във въпроси, т.нар. инверсия подлог-

спомагателен глагол. Така че общото между спомагателните 

глаголи в английския е много абстрактно; обединява ги само 

мястото им във флексивния възел.  

Въпреки наличието на вроден механизъм, който 

позволява усвояването на категориите думи, тези механизми не 

са специфично лингвистични [Stromswold 1994]. Усвояването на 

спомагателни и смислови глаголи може да се използва, за да се 

определи дали съществува специфично лингвистичен механизъм, 

който позволява усвояването на даден език. Усвояването на 

английските спомагателни и смислови глаголи е добър пример за 

това, защото двата вида глаголи са толкова семантично, 

синтактично и лексикално сходни един с друг, че този, който 

няма познания за спомагателните и смисловите глаголи, със 

сигурност ще ги обърка.  

Освен това спомагателните и смисловите глаголи 

обикновено имат идентични форми (глаголът връзка и 

спомагателният глагол to be, основният глагол за притежание и 

спомагателният глагол to have, смисловият и спомагателният 

глагол to do и др.). Сходството ясно си проличава в следните 

изречения: 

He is sleepy./ He is sleeping. 

He has cookies./ He has eaten cookies. 

He does windows./ He does not do windows. 

Особено внимание трябва да се обърне на трудността на 

учащите се да използват едновременно спомагателен и смислов 

глагол. Допускането на грешни комбинации със спомагателен и 

смислов глагол предполага, че учащите се не са запознати с 

правилата за комбинация на тези глаголи, обозначаващи времето 

и вида. Това означава, че вътреезиковото объркване може да бъде 

сведено до минимум само ако учащите се могат да осъзнаят 

информацията на контекста от дадените единици или по-точно 

ситуациите, в които трябва да се използва граматичната форма.  

Съществува синтактична и функционална връзка между 

спомагателния и основния глагол особено в случаите на 
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подчинение и зависимост, където се наблюдават три основни 

позиции. Според едната позиция спомагателните глаголи са 

подчинени или зависими от основния глагол. Тази позиция най-

ясно е изразена от Хадълстън: „Спомагателните глаголи са точно 

онези глаголи, които функционират като зависими в структурата 

на глаголната фраза и са противопоставени на основните глаголи, 

които действат като основна дума” [Huddleston 1988]. По подобен 

начин Кристъл [Crystal 1980] определя подчинителния статус на 

спомагателните глаголи като един от двата критерия за 

дефинирането им. Вторият критерий е, че спомагателните 

глаголи правят разликата за наклонение, вид, залог и т.н.  

Според Андерсон [Anderson 1973], от друга страна, 

спомагателният глагол в английския език е „глагол, който се 

явява като производно, което непосредствено управлява друг 

глагол”, а в някои последни варианти на генеративната парадигма 

функционалната категория флексия съдържа свойства като време, 

модалност, така както и изразява граматично значение за род, 

число и падеж. Тази категория избира глаголната фраза като свое 

допълнение, а глаголната фраза може да бъде допълнение на 

флексията [Chomsky 1981]. 

Втората позиция е основоположена от Чомски [Хомский 

1965]. Според нея синтактичните категории спомагателен глагол 

и глагол (или глаголна фраза) са на едно и също синтактично 

ниво, формиращи съчинителна структура на свързаните съставни 

части. Според Стийл [Steele 1978: 7-45] едно от свойствата на 

членовете на категорията „спомагателен глагол” е, че те не се 

подчиняват на основните глаголи. Тя твърди, че липсата на 

маркер на инфинитива в английския to след модален глагол не 

само показва липсата на граница на изречението, а също че 

основният глагол не е подчинен на модалния.  

Според третата позиция основните и спомагателните 

глаголи са във връзка от типа зависим – основна дума, функция – 

предмет, оператор – опериран, контролиран – контролиращ 

[Anderson 1973].  

Ако учащите се не разграничават спомагателните от 

смисловите глаголи, те ще обобщят това, което учат за единия и 

за другия тип глаголи. Това ще доведе до грешки, които могат да 
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са резултат от негативно влияние: грешки, свързани с 

окончанията (*I aming go. *1 musts eat.), и комбинирани грешки, 

включващи няколко смислови глагола (*I hope go Disneyland), 

отрицателни смислови глаголи (*I eat not cookies), самостоятелни 

спомагателни глаголи (*I must coffee) и недопустими комбинации 

от спомагателни глаголи (*I may should go). Допускат се също 

грешки, свързани със словореда, като се разместват местата на 

смисловия и спомагателния глагол (*I go must) или не се спазва 

редът на спомагателните глаголи (*He have must gone) и 

неправилно се използва инверсия със смислов глагол (Еats he 

meat?). Ако, от друга страна, учащите се са предразположени по 

рождение да разграничават спомагателните от смисловите 

глаголи, те няма да допускат такива грешки.  

Другият елемент от цялото е суфикса -ing. В случая на 

прогресивност морфемата -ing помага на умишлен оператор 

[Dowty 1979; Landman 1992: 1-32], който гарантира, че по-

големият интервал, където събитието е приключило, не е в 

действителния свят, а в подходящ възможен свят. Всички 

събитийни предикати имат процесуална част. Допускайки, че 

прогресивността се отнася до умишлено свършено събитие, 

съществуващата интерпретация е възможна за процесуалната 

част на събитието. Следователно наличието на характеристиката 

[+свършен вид] е съвместима с продължителността на 

прогресивната форма.  

Характеристиката [+свършен вид] е лексикална в 

английския език, следователно тя присъства във всички 

английски активни глаголи и е свързана със спецификацията на 

категорията им. Характеристиката [+прогресивност] е кодирана в 

афикса за прогресивност -ing и се съчетава с характеристиката 

[+свършен вид], както бе споменато по-горе. Това е валидно и за 

родовия оператор и количествената характеристика на стативните 

глаголи (лексикално кодирани) и думите за обичайно действие 

(кодирани в афикса за сегашно време). Но когато 

[+прогресивност] и [+родов] не присъстват сред 

характеристиките на глаголната форма, уповаваща се на 

събитието в речта, конфликтът между лексикалната свършеност и 

точната същност на случката не може да бъде разрешен. Трябва 
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да се обърне внимание, че всички интерпретации на английските 

глаголни форми са в резултат от различни (възможни и 

невъзможни) комбинации на лексикални и функционални 

семантични характеристики, проверени във функционалната 

категория „вид на глагола”. Морфологичната конструкция be + V 

+ ing се приема от много граматици като ясен пример за 

прогресивен вид. Байби и Дал [Bybee, Dahl 1989: 82-83] посочват, 

че тя се използва, за да опише обичайни ситуации в ограничена 

от времето рамка и по този начин представя междинен етап в 

прехода от прогресивна към имперфектна форма. 

Именно йерархичните отношения на конструкциите като 

част от когнитивния модел за усвояване на конструкцията на 

сегашно продължително време в английския език, които спомагат 

за усвояването на отделните части на конструкцията, съчетани с 

визуализацията „kitty”, са начин да се преодолеят тези грешки. В 

процеса на ефективно усвояване на конструкцията важно 

значение заемат вътрешноезиковите връзки. Затова трябва да се 

изгради цялостна мрежа от конструкции (в случая това е 

направено само до момента на въвеждане и усвояване на 

конструкцията на сегашно продължително време) и да се 

установят връзките между тях. На този процес се гледа като 

изграждане на преходна компетенция, която почива на преходно 

знание и която може успешно да води към последващите етапи на 

развитие на българо-английския междинен език.  

Конструкцията на сегашно продължително време се 

усвоява в началния етап само с едно значение – действие, което 

(не) се извършва в момента на говорене (You are learning English 

now. You are not swimming now. Are you sleeping? Why aren’t you 

doing your homework?). А в горните етапи тази конструкция ще се 

обогати и ще се използва в друг контекст. Тук представянето се 

осъществява чрез картина, непосредствено възприятие, 

възприема се ‘тук’ и ‘сега’. Другите значения са разширение на 

понятието ‘сега’ – ден, седмица, година (Is he writing a book?), т.е. 

сме в процес на извършване на по-дълго действие, но може да не 

го правим точно в този момент (I am studying to become a doctor).  
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В друг случай сегашно продължително време показва, че 

нещо ще се случи или няма да се случи в близко бъдеще (I am 

meeting some friends after work).  

При чуждоезиковото обучение в ранна училищна възраст, 

когато ограмотяването в сферата на родния език все още не е 

приключило, присъствието на родния език не може да бъде 

игнорирано, нито изключено. Интерференцията на родния език и 

липсата на достатъчно граматични знания в началния стадий на 

чуждоезиковото обучение обясняват допускането на основни 

видове грешки, защото под езикова интеференция в методиката 

на чуждоезиковото обучение по определение на М.Затовканюк 

[Затовканюк 1973] се разбира „такова проникване на фонетични, 

граматични и лексически елементи на родния език в изучавания, 

което е прието да се нарича грешка”. 

Прогресивните времена нямат съответствия в българския 

език. Прогресивността преставлява вид на действието и затова в 

известен смисъл аналог в българския език е несвършеният вид на 

глагола. Но докато с несвършени глаголи в българския език се 

означават и действия, извършващи се в даден момент, и действия 

с обобщена валидност, с английските прогресивни времена се 

изразяват само действия, извършващи се в конкретен момент или 

период от време.  

Следователно българският и английският език са в 

контраст от гледна точка на сегашно време. Сегашно време в 

българския език неутрално изразява едновременни събития и 

състояния; за да отрази обичайни събития, са нужни наречия 

(обикновено, всеки ден) или обичаен контекст, но глаголната 

форма не се променя. Това води до извода, че функционалната 

категория „вид на глагола” в българския не трябва да съдържа 

свойството [+свършен вид], тъй като глаголният корен не носи 

това свойство. 

Сегашно продължително време в английския език 

съответства на българското сегашно време на глаголи от 

несвършен вид. Но обратното не е вярно. Българското сегашно 

време се предава и посредством английското сегашно 

продължително, когато действието конкретно се извършва в 

момента на говорене, и посредством сегашно неопределено – 
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когато действието има по-обобщена валидност или в по-редките 

случаи, когато е свършено.  

При съпоставка на двата езика става ясно, че 

аналитичните форми на спрегаемия глагол в английския и 

българския език се различават съществено. Формите в българския 

език  са по-синтетични от английските. Това различие се изразява 

в няколко направления: първо, в английския език лексикалната 

част на глагола е отделена от граматичната, изразена чрез 

спомагателен глагол, който е носител и изразител на категориите 

на спрегаемата глаголна форма за граматично време, залог, 

модалност, отрицание и вид. Не случайно първият спомагателен 

глагол се нарича оператор и е свързан с основните функции на 

индикация. Тази идея отсъства в българското езиково съзнание. В 

българския език граматичната част, освен граматично време, 

изразява и категориите „лице” и „число”, а смисловата част е  

миналото. 

Ранното обучение по чужди езици влияе положително 

върху самоосъзнаването и самоопределянето на детето като 

индивидуалност с определена национална идентичност в 

съпоставка с чуждия език и култура. Характеризира се с 

въвеждане в спецификата на чуждия език като средство за 

общуване и стимулиране у учащите се на положителна нагласа 

към усвояване на още един код за общуване към възприемане на 

културните различия и желание за междукултурно общуване. 

Актуална в наши дни е идеята за взаимното разбиране, която се 

свързва с понятията междукултурно общуване, междукултурна 

компетентност, междуличностно общуване на базата на различни 

култури [Pentcheva, Shopov 2001]. 

Концептуализацията и семантизацията на езиковите 

явления е само началото на трудоемкия и продължителен процес 

на усвояване на чужд език, а не негов край. Чрез осмисляне на 

пътищата, по които се стига до семантизиране на чуждоезиковото 

явление, се изгражда по-ясна представа за различните страни на 

протичащите вътрешни процеси. Много от учащите се, без 

съмнение особено в начален етап на основната образователна 

степен, се позовават на образни представи в стремежа си да 

осъзнаят същността на понятия като събитие и начин на 
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протичане на действието, което се реализира в определена 

времева и пространствена рамка.  

Трябва да се отчете фактът, че учащите се в тази възраст 

имат силно развито логическо мислене, което им помага бързо да 

откриват нормите и закономерностите; не трябва да се пропуска и 

фактът, че съществува паралелизъм между основните когнитивни 

и езикови структури, както и наличието на универсално езиково 

ядро, концептуално по менталната си природа и семантично по 

отношение на езиковата си същност. 

Тъй като лингвистичната информация е твърде 

абстрактна и трудна за усвояване, когнитивният модел дава 

възможност на учениците в началния етап на основната 

образователна степен да структурират своите (досега 

неструктурирани) възприятия и наблюдения. Чрез символиката 

на обект от околния свят учащите се могат да открият 

закономерностите при образуване на конструкцията и да 

подобрят, респективно да коригират своите придобити знания за 

английската граматична система посредством едно по-различно 

представяне на конструкцията на сегашно продължително време.  
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Кореференцията в ученическите писмени 
текстове – позитиви и негативи 

 
Снежанка Георгиева 

 
Coreference in students’ written texts – pros and contras 

 
Snezhanka Georgieva 

 
Abstract: In reproductive students’ texts the coreference of ob-

jects is the most obvious. Generally the students follow the model of the 
nominal chain as given in the original text. The students do not have 
problem in sticking to referent amount corresponding the nominal 
chains, as in choosing the primary element in coreferent chain. However, 
they very rarely use coreferent hyponyms, contextual synonyms or par-
aphrases from the original text. The mistakes in the texts in building 
nominal chains are of two basic types - grammatical and stylistic. Ambi-
guity (due to usage of pronominatives, related to two elements with the 
same morphological features in a previous context) and useless (stylisti-
cally unmotivated) repetitions appear freqently. 

 
Keywords: nominative chain, coreferents, grammatical and 

stylistic textual mistakes. 
 

Лингвистичните основания за насочването към избрания от 

нас проблем са актуалните текстолингвистични постановки за 

обвързването на текстовата тема с елементите както с единична, 

така и с множествена рекуренция, за значимостта на обектите с 

продължаваща валидност за осъществяване на свързаността на 

текста, за ролята на  текстосвързването  на корефериращите се 

елементи в процеса на комуникация [Димитрова 1996: 44, 49]. 

Тези постановки в дидактически контекст рефлектират и върху 

целеположения към усъвършенстване на комуникативната 

компетентност педагогически дискурс. „Познаването на 

кореферентните вериги в отделните стилове и на изискванията, 

на които се подчиняват (т.е. познаването на различните видове 

ограничения), има връзка с изграждането на практически умения 

за употреба на стилистично най-уместното свързващо средство” 
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[Сотиров 1988: 21]. Признавайки актуалността на подобна 

постановка в контекста на съвременното, комуникативно 

ориентирано обучение по български език, определяме като 

значимо  и методически целесъобразно изучаването и 

познаването на кореферентните вериги (КВ) като един както от 

текстовите, така  и от стиловите  белези на текста. За проверка на 

тази работна хипотеза като обект на изследване в настоящата 

разработка са избрани 212 репродуктивни текста на ученици от 

пети и шести клас в три училища на гр. Шумен: СОУ „Сава 

Доброплодни”, СОУ „Панайот Волов” и ПМГ „Нанчо Попович”. 

Текстовете, създадени в часовете по български език в началото на 

учебната 2011- 2012 г., са анализирани от гледна точка на 

текстолингвистичния аспект – кореференция. Предмет на  

изследване е както  кросреференциалността на номинативните 

вериги (НВ) в ученическите репродуктивни изложения (т.е. 

начинът на подемане и пренасяне на информация), така и 

кореференциалността на именните вериги (т.е. функционалността 

и уместността на избора на номинации за утвърждаване на 

идентичността на референта в съответните вериги) [Добрева, 

Савова 2009: 110, 114]. 

Цел на изследването  е установяване на равнището на 

знанията и уменията на учениците за изграждане на НВ (т.е. за 

правилно и уместно назоваване на обектите с продължаваща 

валидност в репродуктивни текстове), за съобразяване на избора 

на кореференти с различни обективни и субективни фактори, 

предполагащи избора. Тази цел рефлектира и върху конкретните 

ни изследователски задачи: 1. Обобщаване на факторите, 

предполагащи избора на конектор в ученическите репродуктивни 

текстове; 2. Отчитане на положителните тенденции в процеса на 

кросреференция при писмено преразказване; 3. Извеждане на 

основните типове грешки, допускани от учениците в процеса на 

изграждане на НВ. 

Системата от конектори за изграждане на линейни вериги 

има както типологически (еднакви за много езици) 

характеристики, така и строго локализирани, специфични за 

всеки език (в частност – и за българския език) (Палек 1978). Най-

общ модел на изграждане на НВ предлага Д. Фивегер: първична 
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номинация на обекта  еднократно или многократно семантично 

повторение на тази номинация [Добрева, Савова 2009: 146-147].  

В българската езиковедска литература опит за извеждането на 

общ модел на кореференция в писмените текстове (върху 

материал от вестникарския дискурс) прави Й. Тишева, като 

посочва модела: антецедент – лексикално повторение/ лично 

местоимение/ синоним/ лексикално повторение [Тишева 1999: 

163]. Подчертавайки трудността на предлагането само на един 

инвариантен модел, П. Сотиров обобщава реалистичността на 

говоренето за множество сравнително устойчиви типове КВ, 

чиито състав и дължина зависят от определени фактори. И. 

Василева и П. Сотиров подчертават, че в теоретичен план 

изборът на езикови средства за назоваването на един и същ обект 

зависи от социолингвистични и психологически, а не от системни 

критерии [Василева, Сотиров 1994: 21-27]. П. Сотиров извежда 

като доминиращи фактори при избора на елементи за 

кореференция стиловата принадлежност на текста, 

комуникативната му организация и позицията на конектора в КВ; 

той разглежда ограничеността в избора на конституенти при 

кореференцията като резултат от съобразяването със стилови, 

комуникативни, логически и позиционни ограничения [Сотиров 

1988: 16].  

В настоящото изложение обектът на изследване – НВ в 

репродуктивни ученически текстове – е подложен на анализ (за 

позитивност и негативност на кореференциалността) в контекста 

на строгоспецифичността на действието на механизма 

кореференция в българския език, в който със засилена 

фреквентност са конекторното присъствие на местоименията, 

определителният член, лексикалното повторение, синонимите, 

нулевата субситуция [Матеева 1987: 2-10]. Изследвани са 

писмените изложения на  произволно избрани четири пети  и 

четири шести класа, като текстовете, които са предложени за 

репродуциране от учениците, са еднакви във всеки две паралелки 

за съответния клас. Така, като изходна база, съобразно с която се 

съпоставят ученическите писмени изложения, са четири текста: 

за пети клас оригиналните текстове са баснята на Лафонтен 

„Пчели и стършели” и приказката „Малката елхичка”, а за шести 
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клас – разказите „Грехът на дяда Ивана” и „Сърце” на Ангел 

Каралийчев. Текстовете оригинали задават не само семантичния 

и структурния модел на евентуалния репродуктивен текст, но и в 

известен смисъл са образец на осъществената в текста 

граматическа и лексикална свързаност, кореференциалност. 

Изхождайки от факта, че всички ученици, които преразказват 

текст оригинал, са поставени при еднакви условия, т.е. изходният 

текст е свързан с определен стил (художествен), може да се 

твърди, че стиловите ограничения при репродуцирането 

отпадат
198
. Изходните текстове задават и еднакви комуникативни 

темо-ремни модели, факт, че и комуникативните и логическите 

ограничения при ученическите преразкази са ирелевантни. 

Основен фактор при избор на кореферентни единици в 

изследваните ученически репродуктивни текстове остава 

обективният – позиционният. Съобразяването с позиционния 

фактор за избор има своите обективни и субективни основания. 

Обективните са свързани с няколко общи правила от граматиката 

на текста: обичайна първоначална поява на неопределен предмет 

в назоваващата верига за него;  възможност за определеност при 

повторната поява на предмета (чрез моделите: показателно 

местоимение + съществително име;  членувана форма на 

съществително име); избор на кореферент, позволяващ на 

реципиента правилно да идентифицира реферирания обект; 

реноминализация на кореферента чрез повторения, синоними 

(речникови, контекстови, хипероними, хипоними, парафраза); 

субституция чрез повторения и синоними и т.н. [Добрева, Савова 

2004: 187-195]. От субективните основания релевантни се оказват 

факторите познаване на механизма кореференция (ограниченията 

за номинациите му след първоначаланата инициация), умение да 

се прилага при текстопроизводство; уменията да се използват 

уместно и разнообразно функционалните параметри на класовете 

                                                 
198

 Има се предвид задължителната стилова съотнесеност на 

репродуктивния текст със стиловата съотнесеност на текста оригинал. 

Вж. Георгиева, М., Е. Добрева. Писмените ученически текстове. Първа 

част: репродуктивни текстове. С., 2002, с. 31 - 42. 
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думи и граматическите категории като елемент на текстова 

референциалност. 

Типово кореференцията се съотнася с обектни номинации и 

номинации на процеси, обстоятелства, признаци
199

. Поради 

множественото рефериране на обекти с устойчива валидност в 

текстовете оригинали, предмет на наблюдение в аспекта 

позитивност/ негативност, са начините на репродуциране в 

ученическите изложения на всички НВ от четирите текста 

оригинали, като акцентът е върху кореференцията на  

централните за всеки текстов свят именни референти, съответно 

на обекти лица (дядо Иван, Нешко Татарчето, Трайчо, човека от 

приказката за елхата); на животни (пчели, стършели); на духовни 

същества (Свети Петър);  на предмети (елхата).
 
Използваните от 

учениците кореференти са характеризирани не само върху 

основата на коментираните вече общи теоретични модели за 

кросреференциални вериги, а и в контекста на зададените от 

текста оригинал модели на НВ. За установяване на умението на 

учениците за кореференция са разгледани в съпоставителен план 

именуващите вериги на централните персонажи във всеки текст 

оригинал: за баснята „Пчели и сършели” – пчели, стършели; за 

приказката „Малката елхичка – човек, елха; за разказа „Грехът на 

дяда Ивана” – дядо Иван, Св. Петър; за разказа „Сърце” – Нешко 

Татарчето, Трайчо. Моделът за НВ на всеки един от посочените 

персонажи в текста оригинал е следният:
 

НВ1 (пчели)  пчели 
200

 … пчели … които … си …  … 

нашите … пчелите … пчелите … пчелите 

                                                 
199

 Текстовете оригинали дават малко примери за кореференция към 

действия, процеси, признаци, затова те не са предмет на настоящото 

изложение. 
200

 Подчертаните антецеденти са експлицирани в заглавните маркери на 

текстовете оригинали. Изводите за НВ в ученическите  репродуктивни 

изложения – с подчертана първа инициална номинация – са направени 

въз основа на първите три означения, появяващи се вътре в структурата 

на текста (за уеднаквяване с останалите текстове, в които липсва 

експликация на съответeн референт в заглавния маркер), т.е. за тези 

вериги коментарът започва от втори реален кореферент.   
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НВ2 (стършели) стършели … стършелите … тях … 

братчета …  … натрапниците …  стършелите … стършелите 

… стършелите … стършелите … стършелите … ние … ни … 

ние 

НВ3 (човек) висок мъж … той … мъжът … мъжът 

НВ4 (елха) малката елхичка ... малка елхичка … нея … тя 

… нея … зеленото дръвче … елхичката … я … тя …  … и … 

малката елхичка …  … я … тя … нея … ехичката … нея  

НВ5 (дядо Иван) дяда Ивана … една самотна душа … кой 

… дядо Иван, старият кмет на Ръжево … те … ми … ми …  … 

 …  …  …  …  … твоят … ти … дядо Иване …  … ти 

…  … старецът … дядо Иван …  …  … смаяният старец … 

 … теб … ти … дядо Иван …  

НВ6 (Свети Петър) Свети Петър … Свети Петър … Свети 

Петре …  …  божи ключарю … Свети Петър … Свети Петър  

НВ7 ( Нешко Татарчето) Нешко Татарчето … му … му … 

сиротно малко момче … то … го … го … го … му … го … го … му 

… Нешко … малкото момче … Нешко … бабиното момче …  … 

 …Нешко …  …  …  …  …  …  … … него … Нешко 

…  … Нешко … Татарчето …  …  …  … Нешко …  …  

…  … Нешко …  …  … той … Нешко … момченце …  … 

Нешко …  … му … малкото сираче … което …  …  …  … 

 … Татарчето …  … то … Нешко …  …  …  …  … 

Нешко …  … Нешко …  …  … Нешко … Татарчето …  ... 

 …  …  …  …  …  … …  …  …  …  … моето 

момче … аз … …  …  …  … милостивото сираче … го  

НВ8 (Трайчо) момчето … то …  … Трайчо … Трайчо … 

… Трайчо …  … Трайчо … момче, натоварено с вързоп дърва … 

то … му … го … Трайчо … горкият Трайчо … Трайчо … него … 

той … …  … му … … 

Текстовете оригинали предлагат разнообразни в обемен 

план КВ, съдържащи съответно следния брой елементи: НВ1 – 9; 

НВ2 – 14; НВ3 – 4; НВ4 – 18; НВ5 – 29; НВ6 – 7; НВ7 – 88; НВ8 – 22. 

Учениците нямат проблем в спазването на обемната съотнесеност 

на НВ, предопределена от важността на съответните обекти в 

текстовия свят. Четирите текста са сравнително кратки, така че 
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представените НВ в тях са разчленени и образувани по модела 

разпръснатост на разнообразни обозначения на различни места в 

текста, с изключение на веригата на Трайчо от разказа „Сърце” на 

А. Каралийчев [Добрева, Савова 2004: 194]. Изследователският 

ни интерес бе насочен не толкова към характеризиране на броя 

елементи, включени в съответните НВ от учениците при 

създаването на репродуктивните текстове и отстоянието на 

елементите един от друг, колкото към отчитането на умението на 

учениците за подходящ избор на кореферент. 

Изборът на първоспоменат елемент в КВ от даден текст  e 

изкючително важен (поради съдържащия се в него алтераторен 

компонент) и е подвластен изцяло на намеренията на продуцента, 

стига този избор да е с оглед на по-нататъшното вписване на 

съответния обект в цялостното съдържание на текста [Савова 

1997: 84-85]. Това важи и за верижното номиниране на осемте 

централни обекта, чиито НВ се определят двуаспектно – в плана 

на текста оригинал и в плана на множеството ученически 

репродуктивни текстове. По принцип първото установяване на 

инициална референция може да се осъществи чрез самостойна 

или несамостойна, чрез директно индентифицираща в определен 

аспект обекта номинация или с номинация с общо лексикално 

съдържание [Добрева, Савова 2009: 189]. Прави впечатление, че 

във всеки от осемте текста оригинали за първоначална елементна 

номинация е избран езиков елемент с пряка референциалност, 

като със засилена фреквентност е моделът съществително 

нарицателно име. Този модел в баснята на Лафонтен се появява и 

при двата референта в номинална неопределена форма в 

заглавието, но за първоспоменаването вътре в текста на героите 

пчелите е предпочетена определена форма на съществителното 

нарицателно име. Съществително собствено име е използвано за 

въвеждането на Св. Петър в разказа „Грехът на дяда Ивана”. Със 

съществителни имена е първоназоваването на централните 

персонажи от разказа „Сърце”, като към името на Нешко е 

добавен членуван прякор – Нешко Татарчето. Номинативният 

модел в приказката „Малката елхичка” експлицира като първи 

маркер в НВ на елхата словосъчетание с определена форма, 

включена в заглавния маркер и повторена в неопределения си 
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вариант в първото изречение на текста, а  първоначалната 

номинация на анонимно представения в целия текст човек е чрез 

неопределено съществително име, включено в атрибутивно 

словосъчетание висок мъж. Инициалната референция спрямо 

всеки от посочените обекти в осемте НВ е еднозначно установен 

с уместно подбрано съществително собствено или нарицателно 

име и в ученическите текстове. Масово учениците повтарят 

инициалния номинативен модел на текста оригинал и това е 

логично. За инициалното номиниране на героя – дядо Иван в 

разказа „Грехът на дяда Ивана” е използвана много интересна 

парафраза – една самотна душа. Учениците се затрудняват да 

използват този израз като начало на създадената от тях НВ на 

съответния герой. Тази описателна номинираност е предпочетена 

от 22 ученици (от общо работили по този текст 49 ученици), 

например: „Една сутрин пред вратата на Рая спира самотна 

душа (VІ 51)
201

. Двама ученици са преобразували тази парафраза 

в именно словосъчетание, в което ролята на несъгласувано 

определение изиграва името на героя дядо Иван: „Беше душата 

на дядо Иван“ (VI 57);  „Една сутрин пред Рая се спира душата 

на дядо Иван” (VІ 70), а един е употребил уместно парафразата, 

но не в началото, а в края на преразказа си: „Самотната душа се 

зачуди, защото в блюдото на греховете има нищо и никаква 

капка” (VІ 67). 

Установената почти категорична липса на трудност в 

първоначалната инициалност на референциалността ни насочи 

по-специално към отчитане на съобразеността на избора при 

последвалите кореференти със следните фактори – 

разнообразност,  правилност и уместност на подбраното средство 

за идентификация. От трети елемент нататък създадените от 

учениците НВ представят изключително голямо разнообразие 

при експликацията на кореференти. Почти невъзможно е 

обособяването на точна бройка модели. Затова е направен опит за 

                                                 
201

 Цифрите в скоба показват условната номерация на репродуктивните 

текстове в ексцерпирания материал, като римската цифра означава 

класа, а арабската – условния номер на изследвания писмен преразказ 

на ученик. 
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установяване на съотносимостта на веригите между текста 

оригинал и ученическите текстове при използването на 

референти до трети елемент в НВ.  Оказа се, че дори и при 

първите три члена от НВ на репродуктивните текстове не може 

да се говори за съответствие с КВ на същите обекти от текстовете 

оригинали. В по-голямата си част учениците  не допускат 

нарушаването на смисловата свързаност не само при 

първоначалното поединично съотнасяне на знаците за всеки от 

обектите в текста с извънтекстовите референти, но и при 

последователното рефериране на първоначалния антецедент във 

втора и трета позиция на НВ.  

Позитивните аспекти на кореференциалността в осемте НВ 

могат да бъдат обобщени и по параметъра разнообразие в 

редуването на елементи при изграждане на НВ – т.е. включването 

не само на назоваващи, но и на характеризиращи номинации от 

текста оригинал. Предмет на специално наблюдение от наша 

страна е включването в съответните персонални НВ на 

номинации, представени от речникови синоними, хипероними, 

хипоними, контекстови синоними, парафрази, зададени от 

текстовете оригинали. Учениците почти нямат проблеми при 

повторното или многократно заместване на референта с 

лексикален рекурент (като буквално повторение или повторение 

с промяна, свързана с използван определителен член); с нулево 

повторение. Затова вниманието ни е насочено към по-

специалните кореференти – по-точно предпочетени ли са от 

учениците маркери като: контекстовия синоним братчета 

(НВ2/4)
202

 и натрапници (НВ2/6); хиперонима зеленото дръвче 

(НВ4/6); парафразите една самотна душа (НВ5/1), божи ключарю 

(НВ6/5), смаяния старец (НВ5/25); описателния израз дядо Иван, 

стария кмет на Ръжево (НВ5/4). Оказа се, че само шестима 

ученици са използвали синонима братчета (появяващ се и в 

неумалителната си форма), например: „Той извикал братята си и 

им казал да си го присвоят” (V 7); „Стършелът предложил на 

                                                 
202

 Условното означение показва номера на номинативната верига, а 

последната арбаска цифра – поредността на референта в съответната 

номинативна верига.  
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братчетата си да си присвоят питите мед” (V 39). Един ученик 

е предпочел собствен контекстов синоним на съществителното 

стършели, като го е заменил с думата събратя: „Казал на 

събратята си да си го присвоят…” (V 2). Синонимът 

натрапници е направил по-силно впечатление на учениците и е 

включен като кореферент в съответната номинативна верига на 

10 (от общо 56 преразказа), например: „Пчелата майка 

забелязала натрапниците и разгневено извикала да се махат 

веднага от техните пити” (V 5); „Майката пчела заповядала на 

натрапниците да се махат от кошера” (V 19);  „Разгневената 

пчела майка се опитала да изгони натрапниците” (V 28); 

„Майката пчела, като видяла натрапниците, им се разкрещяла 

да се махат” (V 52).  

Хиперонимът зеленото дръвче е употребен в 14 (от общо 

57) преразказа, като двама ученици уместно няколкократно са го 

включили в съответната НВ (единият – два пъти, другият – три 

пъти), например: ”Ден преди Коледа един мъж идва и изкопава 

ров около дръвчето… Малкото дръвче остава в училището под 

закрилата на децата (V 90); „Той започна да окоренява малкото 

дръвче… Дръвчето трепери от страх… Учениците отново 

засадиха дръвчето” (V 95). Образец на включен хипероним 

предлага НВ на меда в баснята на Лафонтен „Пчели и стършели”: 

НВ9 (мед): хубав мед … сладко и вкусно нещо … меда … тази 

вкусна храна … я … меда … медът (интересен е и вторият 

кореферент, експлициращ в хиперонимна позиция обобщено 

съществително име нещо). Подобен  хипероним е използван от 

петима петокласници, като някои от тях са променили 

определението (прилагателното име) преди хиперонима. 

Например: „Той казал на приятелите си да си присвоят тази 

вкусна храна” (V 18); „Също така рекло да си присвоят тази 

хубава храна” (V 13); „…предложил да задържат тази вкусна 

храна” (V 22). Един ученик е предложил свой контекстов 

синоним на думата мед – лакомство: „То предложило да си 

присвоят лакомството” (V 10). Четирима ученици са включили 

в НВ в своите преразкази обобщаващото съществително име 

сладко и вкусно нещо, например: „…казал, че по-сладко и вкусно 

нещо не бил ял” (V 36). Трима ученици са включили израза сладко 
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и вкусно нещо в съставно именно сказуемо, например: „Било 

много вкусно и сладко нещо” (V 7) „Един стършел казал, че това 

е много сладко и вкусно нещо” (V 17).  

Не са затруднили кореференциалността в ученическите 

текстове редуванията на звателни и незвателни форми в текста 

оригинал – разказа „Грехът на дяда Ивана”. Четирима ученици са 

употребили в НВ6 уместно парафразата божия служител, 

например: „Божият служител му показва кантара“ (VІ 54). 

Трима са променили словосъчетанието, като са използвали 

съществителните имена ангел, пазител, божи син, например: „но 

божият пазител отговаря, че мостът и чешмата са прекалено 

леки“ (VІ 54).  Парафразата за Свети Петър – божи ключарю – е 

включена в съответната НВ от 9 шестокласници, например: „Дядо 

Иван изрежда на божия ключар добрините“ (VІ 59); „Божият 

ключар му казва, че хубаво е решил“ (VІ 95). В стремежа си да 

разнообрази НВ един ученик допуска фактологическа грешка: 

„Ключарят на ада му рекъл, че сега ще се разбере закъде е“ (VІ 

52). Парафразата смаяният старец от НВ5 не се среща в нито 

един преразказ. Описателният израз дядо Иван, старият кмет на 

Ръжево се използва масово от шестокласниците, като съставна 

част на именно сказуемо, например: „Старецът отговаря, че е 

дядо Иван – старият кмет на Ръжево“ (VІ 54);  Той отговори, 

че  е старият кмет на Ръжево – дядо Иван” (VІ 58); „Старият 

човек отговаря, че е дядо Иван, кмет на с. Ръжево” (VІ 67). 

Няколко ученици са съкратили описателния израз и са го 

включили граматически правилно като еднолексемна номинация 

в НВ (но са изместили по този начин в известна степен тематико-

смисловите акценти на творбата), например: „Кметът се качил 

на един кантар… Кметът попитал дали една капка е по-тежка 

от добрините, които той направил” (VІ 56); „Старият кмет 

разказва и за моста, който е построил над Янтра… Кметът се 

позаинтересува каква е тази капка” (VІ 66).   

В първоначалните авторски текстове най-разнообразна е 

веригата на Нешко Татарчето, която съдържа шест елемента с 

характеризираща функция (сиротно малко момче, малкото 

момче, бабиното момче, малкото сираче, моето момче, 

милостивото сираче). Елементи за израз на субективно 
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отношение съдържа и НВ на Трайчо (момче, натоварено със сноп 

дърва; горкият Трайчо). При съпоставянето на предпочетените от 

учениците обозначения на тези референти се оказа, че 

характеризиращи елементни номинации, включени в НВ, са 

използвани само от 11 ученици (от работили по този текст 50). 

По-често (макар и в леко променени варианти) в преразказите се 

появява изразът (който в текста оригинал е приложение) Трайчо, 

на Делчо Каменаря момчето, например: „Видях Трайчо, на Делчо 

Каменаря сина му“ (VІ 6). Няколко ученици са употребили 

характеризираща номинация като съставно именно сказуемо, 

например: „Аз съм едно сиромашко дете“ (VІ 2). Тук е логичен 

въпросът дали поставената допълнителна задача за 

трансформиращ преразказ (от името на героя Нешко Татарчето) е 

довело до това състояние или (като се има предвид изведеният 

вече малък брой употребени синоними и в останалите НВ) трябва 

да се направи изводът, че учениците не умеят да използват 

синоними и парафраза за разнообразяване на НВ за лица дори 

когато текстовете оригинали задават такъв образец и е 

задължителна целенасочена методическа работа в тази посока 

[Гарушева 1992: 38-42] .  

Вторият акцент в настоящото изложение са негативните 

аспекти в референцията на НВ в ученическите репродуктивни 

текстове. Откритите грешки, групирани според предишни наши 

класифицикации, ще коментираме съобразно групите, отнасящи 

се до Недоброто изграждане на кореферентните вериги
203

. 

                                                 
203

 В предишно наше изложение (Вж. Сн. Георгиева. Негативни аспекти 
при използването на механизмите и средствата за текстова свързаност в 

ученическите писмени разработки. – Български език и литература. 

2006/6) е предложен модел на текстовите грешки в ученически писмени 

текстове. В настоящото изложение се представя актуализиран моделът 

на грешки при НВ. Приведени са примери само за този тип отклонения. 

В ексцерпирания материал не са открити примери за текстовите грешки 

1.1.3. 
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1. Граматически текстови грешки. 

1.1. Грешки при избора на елементи за опосредствена 

референция, осъществена чрез различни типове проформи 

(Неправилна употреба на местоимения като кореферентно 

средство). 

1.1.1. Двусмислица поради съотнасяне на местоимението с 

два или повече референта с еднакви морфологични показатели. 

1.1.2. Неправилно съгласуване по род и число на 

местоимението с предхождащия го антецедент. 

1.1.3. Неподходящо започване на номинативна верига с 

местоимение.  

1.1.4. Поява на антецедент местоимение за предмет, 

несъществуващ в текста. 

1.1.5. Прекалена отдалеченост на референта местоимение 

от антецедента (Разкъсана кореферентна верига). 

1.2. Неправилна употреба на нулево повторение като 

кореферентно средство (Олекотена кореферентна верига). 

1.3. Неподходящо използване на определителен член като 

свързващо средство в номинативната верига. 

2. Стилистични текстови дефекти. 

2.1. Еднообразна кореферентна верига (необоснована 

повторителност – без стилова маркираност). 

2.1.1. Ненужно повторение на съществителни имена и 

лексикално автономни изрази. 

2.1.2. Ненужно повторение на местоимения. 

2.2. Утежнена кореферентна верига (ненужна, стилистично 

немотивирана хиперономинация). 

Не са открити прояви на изведените в теоретичната 

класификация граматически текстови негативи само в 16 

ученически репродуктивни текста (8 – 5. клас; 8 – 6. клас). Най-

многобройни  недостатъци в кореференциалността са установени 

в текстови ситуации, когато за следващо подемане и препращане 

на информацията за даден референт се използва като номинация 

елемент от класа думи местоимения. Масово ученическите 

преразкази предлагат примери за разночетения на лични 

местоимения кореференти и на централните, и на маргиналните 

персонажи от текстовете оригинали поради съотносимост на 
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съответното местоимение с елементи с аналогични 

морфологични показатели в предходен контекст. Например: 

„Една пчела казала, че е по-добре да се заловят за работа пред 

осата и че тя ще каже на кого е медът” (V 53); „Свети Петър 

казва, че ще претегли добрините и греховете му и ги слага на 

кантар“ (VI 57); „ Дядо Иван се представя на светеца. Той 

казва, че не го познава“ (VІ 99). Единични са откритите случаи на 

допусната двусмислица при употреба на граматикализираното 

относително местоимение със засилени съюзни функции който 

[Чакърова-Бурлакова: 295]. Например: „Кметът минал покрай 

един слепец, който си държал ръката и чакал някой да пусне 

жълтица“ (VІ 52). Не са малко примерите за двусмислица по 

аналогични причини и при употреба на притежателни 

местоимния, например: „Иван се учуди. Казва и за черквата, 

която направил с много красиви икони. Свети Петър каза, че и 

това не може да надмине неговия грях“ (VI 58). Понякога 

двусмислицата е породена от съотнасянето на проформата като 

корефериращо средство с морфологически аналогични не две, а 

три лексикални единици, например: „Стършели открили в един 

храст няколко пити с мед. Един от стършелите възкликнал, че 

медът е много сладко и вкусно нещо, докато облизвал крачето 

си, което бил потопил в меда. Казал на събратята си да си го 

присвоят” (V 2). В някои случаи контекстът може да 

неутрализира двусмислицата (най-често в случаи, съотнасящи 

проформата с жив субект и неодушевен предмет), например: 

„Щом видяла натрапниците, пчелата майка извикала да се 

махат от питите, защото те принадлежат на пчелите” (V 2). 

Има случаи, които само на пръв поглед наподобяват неуместна 

анафора, а в действителност съчетават две двусмислици (едната 

поради съотнесеност с две съществителни от мъжки род, а 

другата поради отдалеченост от предходен кореферент): „Всеки, 

който минел по него, благославял кмета. И него (моста, кмета) 

слагат, но и той (моста, кмета) не е достатъчен“ (VI 74).  

По-абстрактното (деконкретизиращо) подемане на 

информация за обект чрез местоименна дума довежда често в НВ 

до неправилно съгласуване по род и число на местоимението с 

предхождащия го антецедент, например: „... показва кантара, 
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върху която ще претеглят греховете“ (VІ 54); „Една сутрин 

пред вратата на рая се спря самотна душа. Свети Петър пита 

кой е, че не го познава“ (VI 58); „Самотната душа се зачуди... 

Божият служител му обяснява“ (VI 67); „Една сутрин пред 

вратата на Рая спира една душа. Той е дяда Ивана“ (VІ 79). 

Прави впечатление, че тази текстовата грешка не е допусната 

само от ученици билингви. Най-големи проблеми при 

съгласуването на кореферентите по род са създали елхичката 

(герой – женски род, наречена и дърво – мъжки род) и 

маргиналният персонаж осата от баснята на Лафонтен (наречена 

в текста оригинал и „строг и справедлив съдия”). В стремежа си 

да употребят и двата номинатора от текста оригинал, които са 

различни по род, учениците допускат грешки при съгласуването 

на предпочетената проформа като заместител на тези текстови 

референти, например: „Хората изровили голяма дупка само за 

елхичката. След това децата го украсили с шарени гирлянди“ (V 

90); „Наоколо имаше една оса, която я считаха за справедлив и 

строг съдия. Всички отишли при него. Той първо погледнал към 

пчелите“ (V 39); „Наблизо минавал строгият и справедлив съдия 

осата. Започнали да спорят на кого е медът. Осата не знаела. 

Той бил видял някого...“ (V 48).  Понякога  поради нуместно 

подбраното по род местоимение се допуска и допълнителна 

двусмислица: „Една умна пчела предложила да започнат работа 

пред съдията, а тя щяла да прецени...“ (V 33). 

В ексцерпирания материал са открити и четири случая на 

употребен антецедент местоимение за предмет, несъществуващ в 

текста, например: „Първата добрина, която Божият пазител 

слага, е една красива чешма, но греховете са по-тежки. След 

това те слагат един голям мост…” (VІ 64) и един пример за 

неправилно започване на НВ с местоимение: „Тогава една каруца 

мина. Той беше Трайчо“ (VІ 22). 

Не са малко примерите за нееднозначен прочит на 

проформа поради включването й в разкъсана кореферентна 

верига (т.е. отдалеченост на местоимението от пряко 

номинирания референт), например: „Стършелите открили 

няколко пити… От небето се спусна гъст облак пчели. 

Разгневената пчела майка им казала да се махат” (V 49).  
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Немалобройни са и случаите на неправилна употреба на 

нулево повторение като кореферентно средство (довеждащо в 

някои преразкази до двусмислица поради дистантност от 

кореференти с еднакви морфологични показатели), например: 

„Един влак ме спря... Аз дадох ягодите и ми  дадоха един лев“ 

(VІ 22);  „По-рано тя видяла тъмнозлатисти пчели, които 

бръмчали около кошера, но не можала да реши, защото много си 

 (пчели и стършели) приличали” (V 5); „Свети Петър попита 

Иван дали смята,че  е праведен. Той отговорил, че  е 

праведен и  е вършил много добрини на хората“ (VІ 91). 

 Единичен е примерът с установена неправомерно 

употребена определена форма на име, изразена с показателно 

местоимение и отнасяща се за обект, неспоменат преди това в 

текста: „Той му рекъл, че от лявата страна на този кантар са 

неговите грехове“ (VІ 55). 

Стилистични дефекти в текста създава използването в 

близък контекст на един и същ начин на назоваване на обекта 

[Добрева, Савова 2004: 192]. Прави впечатление, че явленията, 

свързани със синонимизацията в НВ, предложени в текстовете 

оригинали, не намира широко приложение в ученическите 

репродуктивни текстове. Учениците често преназовават обекта с 

ненужни повторения (дословни или с промяна във формата) на 

лексикално автономни изрази, например: „В гората расте 

елхичка, която е много самотна. Една сутрин идва мъж, който 

отсича елхата. Тогава елхата се разтреперва от страх“ (V 85); 

„Една сутрин пред една елхичка спря мъж. Той изкопа малката 

елхичка. Мъжът я занесе в един голям двор. Но той беше пълен с 

деца. Мъжът и децата закопаха елхичката и с децата я 

украсиха“ (V 87); „... и ме предали на една баба. Бабата се 

казвала баба Тиша“ (VІ 22). От стилистичните тавтологични 

грешки в ученическите репродуктивни текстове по-чести са 

излишните повторения на проформи, например: „Кръстиха ме 

Найденчо. Но децата от махалата ме наричат Нешко“ (VІ 2); 

„Свети Петър предложи от лявата страна да сложи греховете 

му, а от другата – добрините му” (VІ 65). Понякога 

повтарящите се местоимения реферират с различни обекти от 

текстовия свят, например: „Каза му (на дядо Иван), че не го 
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познава. Старецът му (на Свети Петър) каза, че вече е на стари 

години и е за Рая” (VІ 75); „… дядо Иван му (на Свети Петър) 

отвръща, че е там, защото са му (на дядо Иван) свършили 

годините на долния свят. Изгоря му (на дядо Иван) свещта на 

живота. Свети Петър му (на дядо Иван) задава въпрос…” (VІ 

86); „Животът на стареца свършил и той мисли, че заслужава 

да отиде в райската градина. Ангелът сочи един кантар и 

съобщава, че той ще покаже дали кметът е праведен“ (VI 74). 

Един шестокласник е допуснал четирикратно повторение в едно 

изречение на местоимението му, отнасящо се за едно и също лице 

(формите са две по две омонимични – две лични местоимения и 

две притежателни местоимения, кратки форми): „Свети Петър 

му показал един кантар и му казал, че от лявата страна са 

греховете му, а от дясната – добрините му” (VІ 71).  

Като стилистичен дефект в ученическите репродуктивни 

текстове се проявява и ненужната, стилистично немотивирана, 

хиперономинация, например:  „В този момент видели да минава 

една оса и я помолили тя да бъде справедлив съдия. Тя се 

съгласила” (V 4); „След това я взе и я занесе в двора на една 

сграда“ (V103); „Тя ме прибра у тях и ме нахрани с краве мляко“ 

(VІ 2); „Тя ме била отгледала като собствено дете. Всеки ден 

тя ми давала кравешко мляко“ (VІ 22);  „Една сутрин 

църковната прислужница ме събуди и ме помоли да отида  в 

гората за дърва“ (VІ 26); „...да погледне кантара, който не бил 

обикновен, а той измервал греха и добрината“ (VІ 61); „Но 

Светецът му рекъл, че тази капка е сълза, отронена от слепеца, 

на който му дал камък вместо жълтица” (VІ 68); „…тази сълза 

е на един нещастен старец, на когото дядо Иван му дал камък 

вместо жълтица” (VІ 69).  

Настоящото изложение цели не само изброяването на 

позитивите и очертаването на групата от текстови негативи в 

репродуктивните ученически текстове, а и поставянето на 

основния въпрос – дали засиленото присъствие на текстовите 

грешки и ниската фреквентност на някои от моделите на 

разнообразна кореференция (синонимично заместване, 

парафрастично подемане и др.) трябва да се приеме като негатив, 

предполагащ реорганизация на  по-нататъшната методическа 
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работа за обогатяването на знанията на учениците и 

усъвършенстването на уменията им за текстуиране. 
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Abstract: The paper analyzes names of Bulgarians which are 

perceived as foreign due to morphological instruments or phonetic 
changes. 

         
Keywords: anthroponym, surname, family name. 

  

Антропонимната система на един народ притежава своя 

национална самобитност и специфика, по които се отличава или 

прилича на други антропонимни системи [Ковачев 1987: 114]. 

Под система от имена се разбира корпусът от лични, 

бащини и фамилни имена. 

Известен е фактът, че българите не са имали фамилно име 

до средата на ХIХ в. Доказателства за това намираме в редица 

архивни материали, съдържащи именни списъци. 

Като база на настоящето изследване са множество 

документи, свързани с преселванията на българите в Русия и 

Румъния по време на руско-турските войни от 1806-1812 г., 

1828-1834 г., 1853-1856 г. 

Тук ще бъдат въведени групи от антропоними, които са с 

чужда етимология или притежават само чужди 

словообразователни компоненти, които са маркер за 

принадлежност към антропонимни системи на други народи. Ще  

бъдат представени и такива имена, които са български, но само 
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чрез някаква фонетична промяна в известна степен се 

дебългаризират. 

За преселванията в Русия са използвани документи от 

Одеския държавен архив, от Ревизските сказки (документи за 

преброяването на населението на Русия), от метрически книги 

[Ковачев 1987], от именни списъци на жителите на отделни села, 

публикувани в книгите на И. Грек, Н. Куртев, А. Войникова, М. 

Парзулова. 

За преселванията в Румъния са използвани документи, 

публикувани в книгата на К. Велики и В. Трайков “Българската 

емиграция във Влахия след Руско-турската война през 1828-1829 

г.”, издадена през 1980 г. Антропоними са ексцерпирани и от 

труда на Т. Балкански “Българите и българското от другата 

страна на Дунав” [Балкански 2010]. 

Именните списъци носят изключително богата 

информация, която е ценна не само за езиковеди, но и за 

историци, етнолози, етнографи, социолингвисти. От тези 

документи може да се установят метрополиите на преселниците, 

новообразуваните колонии в Русия, местата на заселването в 

Румъния, възрастта на преселниците, имотното им състояние, 

класовата диференциация на българите, професиите на 

българите в този период и др. 

Информацията, включена в метрическите книги, се отнася 

за населението на с. Малък Буялък (рус. Малый Буялык), с 

първично име Аджелък, а днес – Свердлово (Одеска област, 

Украйна), възникнало през 1802 г. като българо-гръцка колония. 

По именните списъци, включени в тези книги, може се проследи 

динамиката на именната система на жителите на селото, родени 

до 1801 г. , в продължение на 20 години – от 1814 до 1834 г. 

[Калмакан 2001]. 

Именните списъци илюстрират, че едни и същи основи на 

ФИ са претърпели различно суфиксално словообразуване в 

различни поколения, респективно в различни периоди от 

съществуването на имената на територията на с. Свердлово, 

напр. Стоян – Стоянаки – Стоянакий; Неделко – Неделяки – 

Неделков – Недельчати. С други думи, тези типично български 

имена веднъж са гърцизирани – със суф. -аки, -яки, а друг път са 
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русифицирани – със суф. -ов. Следователно чрез суфиксите се 

открива стремежът на определени групи хора, близки до 

управляващите или до духовенството да мистифицират 

етническата принадлежност на преселниците, като ги представят 

в следващи поколения за поданици на друга държава. Такъв е 

случаят със с. Свердлово, за което днес са издадени две книги, в 

които жителите му се описват като гърци. Следователно селото е 

дебългаризирано и грубо се отрича историческият факт за 

български преселници. В статията си “Дихотомията българи-

гърци в с. Свердлово, Одеска област”, публикувана през 2009 г. в 

сб. “Българите в Северното Причерноморие”, критикувам автора 

и привеждам редица езикови и исторически доказателства в 

полза на българския етнос  [Парзулова 2009].  

Това е само един пример, че имената играят изключително 

голяма роля за доказване присъствието на един народ на чужда 

територия, т.е. те са етноразличителен белег. 

Антропонимите в настоящата работа ще бъдат представени 

в следните групи:  
 

1. Фамилни  имена с тур. суф. -оглу, -олу, -огло ‘син на 

…’  

Редица имена с такива суфикси могат да се открият в 

списъците с изселване на българи от различни български краища 

и заселването им в Румъния през 1828-1829 г., напр.: Стан 

Христоглу, Костя Вълкоглу, Стате Николаоглу, Тома Янкоглу, 

Нато Стояноглу, Антон Стойкоглу, Добре Радоглу, Михо 

Рахниоглу, Минко Иваноглу   [Велики 1980]. 

Вж. и имена на българи, преселили се в Русия – в 

Бесарабия, напр.: Стефòглу ‘син на Стефо: Стефан’, Райкоглу 

‘син на Райко’, Янчоглу ‘син на  Янчо’. Днес тези имена 

функционират в Молдова и в Украйна. Турският суфикс се 

среща и в имена, представени от прозвища по професии, напр. 

Писарогло ‘син на Писаря’ (М.), Папазогло (М.) ‘син на Попа’ от 

тур. папаз papas ‘поп’ с а: о по поп [Войникова 2008: 267].  

При изселването си от родните места българите пренасят и 

второто име, което “носи отпечатъка на турската именна 
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система”. По-късно то започва да изпълнява функция на 

фамилно име. 

Днес фамилни имена с такъв суфикс у нас почти не се 

срещат. В Украйна и Молдова те функционират във вида, в 

който са били “пренесени”,  а някои от тях са били 

видоизменени, т.е. русифицирани – с рус. суф. -ов, напр. Георгий 

Янчоглов. Всъщност извършена е вторична суфиксация. 

Следователно фамилното име по своята структура съдържа ЛИ + 

два суфикса, различни по етимология. По-голямата част от 

днешните носители на фамилни имена с тур. суфикс -огло са 

потомци на гагаузи, изселени от българските земи през ХVIII- 

ХIХ в. [Куртев 2005: 257; 259].  
 

2. Фамилни имена с гр.  суф. -аки 
Имена с такъв суфикс могат да се открият в списъци на 

жители на някогашното Малък Буялък  (днешното село 

Свердлово, Одеска област), за което споменах по-горе. 

Като примери могат да послужат следните фамилни имена, 

образувани от ЛИ от български произход + гр. суф.-аки, напр.: 

Станкàки<Стàнко+суф.-аки, Пенàки<Пèно+суф.-аки, 

Личикàки<Л чо+суф.-аки и Личкàки, Данкàки<Дàнко+суф.-аки, 

Стоянàки<Сто`ян+суф.-аки.  Тази група ФИ илюстрира модел, 

по който се осъществява процес на гърцизиране на български 

имена по пътя на суфиксалното образуване чрез умалителния 

суфикс -аки. Те свидетелстват не само за етапи от развитието на 

българската антропонимна система, но и за етапи от българската 

история: за периода на силното влияние на гръцкия език върху 

българския – резултат от политиката на Вселенската патриаршия 

в Константинопол. Последната е представлявала важен фактор в 

зараждането и утвърждаването на гъркоманията [Парзулова 

2009: 566]. 
 

3. Фамилни имена с рум. суф. -ул, -уца, -ика, -еску 

В списъците с имена на български преселници в Румъния 

се откриват редица антропоними, съдържащи рум. суф. -ул, 

напр.:  Пръвчо син Стойчюл, Банул син Вълкул, Тончо син 

Кънчюл, Йордан син Янкул, Вело син Ненул, Иван син Декул, 

Славе син Кочюл, Стоян син Михул  [Войникова 2008]. 
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Посочените имена са възникнали по модела ЛИ+син+ЛИ+суф.-

ул, където второто лично име е името на бащата. 

Суфикс -ул се е прибавял и към имена, които по същество 

са прозвища по професии от тур. произход, напр. Русе Георге 

Казанджиул. Успоредна е формата Казанджиу. Вж. и следните 

имена: Ратку син Дикиджиу – от диал. дикиджия ‘обущар, който 

шие калеври’ – от тур. dikici [Илчев 1969: 171] + рум. суф. -у; 

Никола Ескиджиу – от диал. Ескиджия – от тур. eskici 

‘вехтошар’ [Илчев 1969: 200]. 

Имена със суф. -у, напр.Габровяну – ФИ по прозвище, 

възникнало от название на метрополия, т.е. преселниците са 

били от Габрово. Вж. и името Кривяну, чиито носители са  

потомци на преселници от българското село Крива [Балкански 

2010: 460]. 

Имена със суф. -уца, напр. Балуца – от ЛИ Бало [Балкански 

2010: 468]. 

Имена със суф. -ика, напр. Мандика – от ЛИ Мандо 

[Балкански 2010: 468]. 

Имена със суф. -еску, напр. Станкулеску в Румъния – от 

ЛИ Станко, функционира паралелно с ФИ Станку [Балкански 

2010: 448]. Вж. и други имена със същия суфикс, напр. 

Драгическу, Михаеску, Петкулеску и др. 
 

4. Фамилни имена със суф. -ский. Това  са имена на 

българи, преселили се в Русия. Техните потомци днес живеят 

предимно в Украйна. Вж. напр. Стòйловский – по ЛИ Сто л, 

Минкòвский – от ЛИ М нко и др. 

В документите имената, които завършват на -ский са 

предимно образувани от селищно име, което се оказва 

обикновено, че е метрополията, от която са се изселили 

българите, напр. Василий Сливенский – от Сливен,  Терновский – 

от Терновка (Николаевска област), Видинский – от Видин  

[Войникова 2008:10]. 
 

5. Фамилни имена със суф. -ич,  напр. Петре Неделкович, 

Петко Нейкович, Марин син Стоянович, Иван Петрович, Петре 

Маринович, Добре син Тодорович, Добре Панкович, Димитрие 
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Добрович, Неделко Гюрович се срещат в архивни документи за 

българи в Русия и Румъния  [Велики 1980: 119-122]. 
 

6. Фамилни имена с отмет на ударението, напр. 

русифицираните Михò, Станкò, които са от лични имена от 

български оригинали М хо: Миха л и Стàнко:Станкò. Вж. и 

фамилните имена, представени от прякори: Шишкò ‘за човек, 

който е дебел, тлъст’ и Гèврек ’чуплив, трошлив’. Тези имена се 

срещат и днес в Украйна [Парзулова 2007: 287-288].  
 

7. Фамилни имена с предаване на гласен звук, който 

отсъства в руски и е заменен с друг, напр. бълг. ъ отсъства във 

фонетичната система на руски език и затова се предава с а, напр. 

Парванов<бълг. ЛИ Първан, Волков<бълг. ЛИ Вълко, 

Ватов<бълг. ЛИ Въто [Парзулова 2007: 288]. 
 

8. Фамилни имена, образувани от прякори и прозвища 

с чужда етимология. Оформят се следните групи: 
 

а) ФИ, пренесени от метрополията. Обикновено те са от 

турски произход. Оформят се две групи имена, представени от 

прякори и от прозвища.  

Прякорите са  по външен вид или черти на характера и са 

служели за идентификация на личността в обществото, напр. 

Стоян Бенли – от прякора Бeнлията – от тур. benli ‘с бенки по 

лицето’. Вж. и следните имена, присъстващи в документи, 

свързани с преселванията на българите както в Русия, така и във 

Влахия: Камбур – от Пр Камбура ‘гърбавия’ – от тур. kambur;  

Топал – по Пр Топала - от тур. topal ‘куц, сакат’. Среща се  и 

русифицирано Топалов (в Молдова и Украйна). 

Ето и примери на имена, представени от прозвища, които 

означават  обикновено професии, напр.: Дерменджи (М и У) – от 

тур. değermenci ‘воденичар’ и Деренджи  (М) – деформатив на 

Дерменджи; Буруджи – от тур. burucu ‘тръбач’; Сапунжи – от 

Пр Сапунджията – от тур.  sapuncu; Дикиджи – по Пр 

Дикиджия ‘калевраджия’ – от тур. dikici. 

Прякорите и прозвищата, както от български, така и от 

турски, са съпътствали личните имена на българите още през 
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ХIV –ХV в. Няколко века – почти до средата на ХIХ в., те 

изпълняват функцията на второ име, с което българите се 

изселват. С появата на задължителната трикомпонентна именна 

система в Русия прякорите, както и прозвищата започват да 

изпълняват функцията на фамилно име. 
 

б) Фамилни имена, получени при заселването: 

Обикновено това са имена, дадени от писарите, които са 

назовавали преселниците по: 

-  външен вид, по някакъв външен белег, напр.  Митител – 

от рум. ‘мъничък, дребен’; Вулпе -  от рум. vulpe ‘лисица’; 

- някаква асоциация с предмет, напр. Перняк – от рум. 

perna ‘възглавница’+ суф.-як; 

- някакво действие, напр. Пупан – Пр  Пупана ‘целувача’- 

от рум. a pupa ‘целувам’; 

- професия, като бълг. дума е била заменена с чуждия 

аналог, напр. Бланар – рум. Blanar ‘кожухар’. По-късно 

фамилното име е русифицирано – Бланарь. Днес носителите на 

това име живеят в Молдова. 

- по етнически признак, напр. Болгар – от рус. ‘българин’; 

името е разпространено както в Украйна, така и в Молдова; 

- по религия – Грек, напр. от рус. грек ‘грък’. Заради 

православната вяра на българите писарите назовавали някои с 

прозвището Грека, за да ги отличат от другите преселници – 

поляци, чехи, немци и др. Днес в Молдова и в Украйна се срещат 

ФИ Грек и Греков – русифицирано [Грек 2006]; 

- по областта, от която са дошли преселниците, напр. 

Молдован – такова е било прозвището на българи, когато са 

преминавали от Молдовското княжество в Русия. Това е в 

периода след  Кримската война (1853-1856), когато в 

съответствие с Парижкия мирен договор част от Бесарабия е 

останала в пределите на Молдова [Белова 2004: 135]. 

Без наличието на допълнителна информация не може да се 

твърди, че носителите на фамилни имена, отнасящи се към 

изброените групи и особено от последните две, са  българи. Няма 

никаква индикация за българския им произход. В архивните 

документи в повечето случаи до 1859 г., когато е  третото  
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преброяване на населението на Русия, е било възможно 

българският произход на носителите на такива антропоними да 

се определи по личните и най-вече по бащините имена, напр.  

Тодор Дяков Топал – ЛИ и БИ са от български произход, но напр. 

при Илья Димов Узун – ЛИ е русифицирано от Илия. 

Единственият компонент с българска етимология в триименния 

модел  е БИ – Димо.    

Днес е  трудно да се предположи че имена, подобни на 

анализираните, се носят от българи, напр. Михаил Петрович 

Кара, Петр Владимирович Буюкли, Иван Семенович Перели, 

Валерий  Иванович Паслар и  други.  

Съвсем обяснимо е за период от два века личните имена на 

българите, подобно на имената на другите народи, живели в 

границите на Руската империя, да бъдат русифицирани. Това 

означава, че без допълнителна, предимно екстралингвистична 

информация би било невъзможно да се посочат носителите на 

подобни фамилии като представители на българския народ зад 

границите на страната ни. Затова са нужни сведения за мястото, 

където живеят българите, за техните съседи, за историята на 

възникване на селището, за миграционните процеси, които са се 

осъществявали на територията на Русия и много други факти.  

В заключение може да се каже, че изследваните 

антропоними освен, че съдържат в себе си езикова и историческа 

информация,  свидетелстват за интерференция на езиците, което 

е резултат от контактите на различни народи. Имената носят 

белезите на епохата, в която са се “родили”, и представят 

динамиката на политическите процеси в държавата, на чиято 

територия  те “живеят”. 
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