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ЧЛ.-КОР. ПРОФ. Д-Р ТОДОР БОЯДЖИЕВ НА 90 ГОДИНИ 

 

Този том от поредицата „Отговорността пред езика“ се посвещава 

на човека и учения, който е осмислил целия си съзнателен творчески път 

под знака на изключителната отговорност пред езика. 

Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев е роден на 11.11.1931 г. в 

Ивайловград в семейството на бежанци от Беломорска Тракия. Основно 

и средно образование (1949 г.) завършва в родния си град. След като 

завършва Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ (1955 г.), 

тракийските му корени го връщат отново в родния му град като учител 

по български език и литература (1955 – 1958 г.), а тракийските говори 

стават негов траен научен обект за изследване. От 1959 г. той е 

хоноруван, а от 1960 г. редовен асистент в Катедрата по български език 

на СУ „Св. Климент Охридсдки“. Към университетска кариера го 

насочват неговите преподаватели, сред които са проф. К. Мирчев, проф. 

Ст. Стойков и проф. Л. Андрейчин – емблематични фигури в 

българското езикознание. През 1967/1968 г. специализира в Прага, а 

през 1973 г. защитава докторска дисертация на тема: Говорът на с. 

Съчанли, Гюмюрджинско под научното ръководство на проф. Ст. 

Стойков. Това, отдалечено във времето, изследване и до ден днешен не 

е загубило уникалното си значение в българската диалектология. И още 

през 1972 г. то излиза като отделен том в авторитетната поредица 

Трудове по българска диалектология. През 1975 г. Т. Бояджиев се 

хабилитира като доцент по Българска диалектология и по Съвременен 

български език с монографията Говорът на тракийските преселници в 

с. Орешник, Елховско, а през 1984 г. става професор като автор на труда 

Българските говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) 

Тракия. От 1989 г. Т. Бояджиев е член-кореспондент на БАН.  

Гаранция за научния успех на автора е, че той работи активно в 

научния климат на т.нар. четвърто поколение български езиковеди, към 

което се отнасят Христо Първев, Петър Пашов, Венче Попова, Максим 

Младенов, Христо Холиочев, Стефан Брезински, Стефана Димитрова, 

Йордан Пенчев, Димитър Тилков, Анастасия Мишева, Василка Радева, 

Ангелина Минчева, Веса Кювлиева, както и неговата съратница и 

спътница в живота - Боряна Велчева. Дългогодишното му 

международно сътрудничество с Ърнест Скатън, Ронел Александър, 

Григорий Венедиктов, Татяна Рождественска, Ян Сабол, Юлиуш 

Цимерман, Ирена Савица, Дамир Хорга, Татяна Попова, Йеже Русек, 
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Карел Гутшмит, Петер Хил и др. допринася за подготовката на ценни 

издания в областта на съпоставителното езикознание, както в 

самостоятелни приноси, така и в съавторство. Неговата професионална 

компетентност, високата му ерудиция и изключителната му 

работоспособност са сериозен атестат за утвърждаването му като един 

от най-изявените и един от най-опитните съвременни български 

езиковеди. Той притежава усета да открива млади таланти. Създава 

школа в областта на фонетиката и диалектологията. Много учени от 

следващите поколения го сочат за свой учител. Неговите ученици и 

колеги (като напр. Ирина Седакова, Александър Александров, 

Владимир Жобов, Георги Колев, Димитър Попов, Красимира Колева, 

Йовка Тишева и др.) имат респект пред пословичната му 

трудоспособност, пред познанията и уменията му, доказани 

многократно и убедително в усета към отношенията и зависимостите в 

езика.   

Чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев е утвърден и предпочитан 

автор на университетски учебници, сборници и помагала, на учебници 

по български език за българското училище.  През 1973 г. в съавторство 

с А. Ангелов и М. Виденов той написва книгата Диалектни особености 

на българския език и използването им при криминалистическо 

изследване на текст, която може да бъде оценена от дистанцията на 

времето като един от най-ранните български езиковедски приноси в 

сферата на приложната лингвистика.  Плод на съавторство е и появата 

на непреходно значимите трудове като Българска фонетика 

(претърпяла 5 издания от 1977 до 2013 г.), Т. I. Фонетика на 

академичната Граматика на българския книжовен език (1982), 

Българска лексикология (претърпяла 5 издания от 1986 до 2018 г.), 

Българо-полска съпоставителна граматика. Т. I. Фонетика и 

фонология (1988), Съвременен български език [Енциклопедия] (1998), 

Идеографски диалектен речник на българския език. Т. 1.: А-Д. (2012) и 

Т. 2.: Е–М. (2021). Избрани трудове на Т. Бояджиев са публикувани в 

сборника Книжовен език и диалекти (2012). Под печат е Български 

диалектен атлас. Българските говори в Западна и Източна Тракия. 

Голямата продуктивност на Тодор Бояджиев като автор на над 200 

публикации, като редактор и съставител на множество научни издания 

респектира с мащабите на неговото творческо мислене, с 

оригиналността на идеите, с приложимостта на резултатите и с пиетета 

към българското слово. 
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Паралелно с творческите си изяви на продуктивен автор Т. 

Бояджиев демонстрира и удивителна способност за съчетаване на 

своята изследователска дейност с умението да работи в екип и да заема 

лидерски позиции в академичното администриране. През периода 1975 

– 1979 г. той е зам.-декан на Факултета по славянски филологии, а от 

1983 г. до 1986 г. е първоначално зам.-ректор и ръководител на 

Катедрата по български език във ВПИ – Шумен (сега Шуменски 

университет) и негов ректор. От 1986 г. до 1989 г. Т. Бояджиев е декан 

на Факултета по славянски филологии на СУ, а през периода 1989 – 1991 

г. става директор на Института за български език при БАН. От 1982 г. е 

ръководител на Лабораторията по експериментална фонетика на СУ, 

както и ръководител на Лабораторията по българска диалектология с 

архив при СУ. През 1995 г. Т. Бояджиев е избран и за ръководител на 

Катедрата по български език в СУ. Той е практически организатор на 

XX-я международен конгрес на славистите в София през 1988 г., както 

и на множество други международни научни прояви. Член е на 

редколегията на сп. Български език, главен редактор на сп. Български 

език и литература. През 2001 г. той е удостоен с признанието Почетен 

доктор на ШУ, а същата година е обявен и за Почетен гражданин на 

Шумен. Бил е лектор по български език (1973 г. – 1975 г.) и гост-

професор (1977 г., 1988 г.) в Московския университет. Проф. Т. 

Бояджиев е председател на Българския национален комитет на 

славистите, представител на България в Международната комисия по 

фонетика и фонология на славянските езици към Международния 

славистичен комитет и зам.-председател на Международния комитет на 

славистите.  

  Значителна част от творческия път на чл.-кор. проф. Тодор 

Бояджиев като универститетски преподавател е свързана с Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. Поканен от 

тогавашния зам.-ректор по учебната част и пръв ръководител на 

Катедрата по български език проф. Петър Пашов, Тодор Бояджиев е 

назначен от зимния семестър на учебната 1977 – 1978 г. като 

преподавател по съвместителство. Чете лекции по българска 

диалектология, фонетика и лексикология, но също води и различни 

спецкурсове, посветени на тенденциите и еволюцията в българския 

език, а от 1993 г. преподава в Бургаския свободен университет и в 

Университета „Проф. д-р Асен Златаров“. От 1995 г. се включва активно 

и в обучението на студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“. Лекции по 
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Българска диалектология е чел в Хамбургския университет (1980 г.), но 

също така и във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“.  

Майстор на университетската лекция, притежаващ изключителни 

умения за работа със студентите, проф. Т. Бояджиев става един от най-

уважаваните и обичани преподаватели. Той не само умее по интересен 

начин да представи eзиковата материя в лекциите си, но и да работи със 

студентите в кръжоците по диалектология и по съвременен български 

език, да организира диалeктоложки експедиции, да помага на изявените 

студенти в подготовката и участието им в научни конференции и 

олимпиади, да ги увлича в изследването на българския език. 

От 17.ХI.1977 до 19.ХI.1986 г. (почти 10 години) проф. Т. 

Бояджиев е и ръководител (втори поред) на Катедрата по български език 

в ШУ. Пред него е стояла и важната задача за доокомплектоване на 

Катедрата. Умението на проф. T. Бояджиев да работи с млади хора 

довежда до привличането на редица способни асистенти. Времето, 

когато той е ръководител на Катедрата по български език, е белязано с 

успешната защита на редица докторски дисертации и първите  

хабилитации на местни преподаватели. Много от тях след това са 

изпращани на специализации или на лекторати в чуждестранни 

университети, което е сериозна школа за тях. През този период 

Катедрата е била организатор и съорганизатор на редица запомнящи се 

научни прояви, които са я легитимирали пред националната и 

международната научна общност. Заслуга за успешното развитие на 

Катедрата по български език има главно нейният ръководител, а 

младият ѝ тогава състав е имал рядката възможност да се учи от един 

талантлив преподавател, авторитетен учен и способен администратор. 

Почти без прекъсване до ден днешен проф. Т. Бояджиев чете лекции в 

Шуменския университет, консултира научни трудове, пише рецензии за 

защита на докторски и хабилитационни работи. Неговото дело е достоен 

пример за един пълноценно извървян творчески път в 50-годишната 

история на ШУ. Това дело е документирано по подобаващ начин във 

филма на Телевизия Шумен От първо лице (2021), посветен на неговия 

90-годишен юбилей. 

Проф. Тодор Бояджиев е един от най-заслужилите строители и 

радетели на българския език Той е носител на държавни ордени и 

отличия: Орден Народна Република България – II степен, Орден Кирил 

и Методий – II степен, Почетен знак на Софийския университет със 
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синя лента – 2001 г.. През същата година по случай 70-годишнината му 

по предложение на благодарната научна общност е удостоен със 

званията Почетен доктор на Шуменския университет и Почетен 

гражданин на Шумен, а през 2012 г е избран и за Почетен доктор на 

Пловдивския университет.  През 2002 и през 2012 г. чл.-кор. проф. д-р 

Т. Бояджиев получава Грамота  и Почетен знак на Института за 

български език при БАН  – значка (златна) за значителни заслуги към 

развитието на българската езиковедска наука и на Института за 

български език „Проф. Любомир Андрейчин“, а през 2016 г. юбилярят е 

награден с Почетен знак на БАН „Марин Дринов“ със синя лента за 

значителни заслуги към БАН и принос към българското езикознание и 

във връзка с неговата 85-годишнина. 

 

НА МНОГАЯ ЛЕТА        PER MULTOS ANNOS 

VIVAT ACADEMIA! 

VIVANT PROFESSORES! 
 

 

Проф. д-р Димитър Попов 

Преп. Ани Ангелова 
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БИБЛИОГРАФИЯ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ 

НА  

ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ТОДОР БОЯДЖИЕВ 

 

 

I. Монографии, студии, статии, рецензии и др. 

 

1955 

 

[Рец.] Ст. Попвасилев. Строители на родната реч. София 1955. – Език и 

литература, Х, 1955, № 1-2, с. 146-149. 

 

1958 

 

[Рец.] Л. Нанов. Български синонимен речник. София, 1958. – Език и 

литература, ХIII, 1958, № 6, с. 472-475. 

 

1961 

 

Софиянец и италианец. – Български език, ХI, 1961, № 4, с. 356-357. 

 

1962 

 

Един случай на гръцко влияние върху български говор. – Български 

език, ХII, 1962, № 2, с. 214-217. 

 

Изравняване на формите за мъжки и среден род при третоличното 

местоимение в българските говори. – Известия на Института за 

български език, кн. VIII, 1962, с. 289-292. 

 

Наставка -на или -ня. – Български език, ХII, 1962, № 3, с. 240-241. 

 

Стилът на ученическите съчинения. – В. Народна култура, 1962, бр. 1  

 

[Рец.] М. Москов. Ново правописно ръководство [Ръководство за 

изучаване на българския правопис. София, 1962, 152 стр. ] – Български 

език, ХII, 1962, № 5, с. 475-478. 

 

1963 

 

Педагогия или педагогика. – Български език, ХIII, 1963, № 6, с. 155-157. 
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1964 

 

Българските народни говори. – Родна реч, 1964, № 10, с. 45-47. 

 

Епитет, сравнение, метафора. – Родна реч, 1964, № 9, с. 21-24. 

 

Особени форми за удвоен обект в един български говор. – Известия на 

Института за български език, кн. ХI, 1964, с. 427-433. 

  

Синтактични особености на говора на с. Съчанли, Гюмюрджинско. – 

Език и литература, ХIХ, 1904, № 3, с. 86-90. 

 

1965 

 

ПОМАГАЛО ПО ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА. София, 1965, 165 

стр. (в съавторство със Ст. Стефанов). 

 

Как да разработим зрелостната писмeна работа по български език. – 

Родна реч, 1965, № 4, с. 30-34. 

 

[Рец.] Л. Ставрева и др. Сборник от упражнения по стилистика. София, 

1965, 130 стр. – Български език и литература, IV, 1965, № 4, с. 60-61. 

 

1966 

 

ЕЗИКЪТ НА МЛАДИТЕ (ТАРИКАТСКИЯТ ЖАРГОН). София, 1966, 

35 стр. 

 

ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 

СБОРНИК С УПРАЖНЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. София, 1966. 186 стр. (в 

съавторство с Д. Tилков). 

 

За правописа на прилагателното сърбохърватски. – Български език, 

ХVI, 1966, № 6, с. 593. 

 

Не обезценени, а преоценени стоки. – Български език, ХVI, 1966, №1, с. 

60-61. 

 

По някои правописни въпроси. – Български език, XVI, 1966, №1, с. 145-

162. 
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Развойни тенденции във фонологичната система на eдин южнородопски 

говор. – Език и литература, ХХI, 1966, № 2, с. 49-58 (в съавторство с Б. 

Велчева). 

 

Drei archaische Wörter in den bulgarischen Mundarten (ища, камо, хуге̕). – 

Zeitschrift für Slawistik, 2 Band, XI, 1966, S. 214-218 (+ 1 карта)  

 

[Рец.] Голямо научно дело. [Български диалсктен атлас. Т. I. София, 

1964]. – Български език, ХVI, 1966, № 1, с. 73-81. 

 

1967 

 

Диалектни названия на някои части на облеклото. (Названия на 

престилката в българския език). – Език и литература, ХХII, 1967, № 6, 

с 69-75. 

 

Образуване на бъдеще време в тракийските говори. – Годишник на 

Софийския университет. Факултет по славянски филологии. Т. ХI, 

1967, с. 342-358 (+ | карта). 

 

1968 

 

Аналитични форми с глагола имам в рупските говори. – Известия на 

Института за български език, кн. ХVI, 1968, с. 459-465. 

 

[Рец.] Нов принос към българската диалектна лексикология. [Българска 

диалектология. Проучвания и материали, кн. III, 1967]. – Български език, 

ХVIII, 1968, № 4-5, с. 471-473. 

 

1969 

 

[Рец.] Ст. Стойков. Банатският говор. София, 1967. - Zeitschrift für 

Slawistik, XIV, 1969, № 4, S. 619-623. 

 

[Рец.] Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. IV, 1968. 

– Български език, ХIХ, 1969, № 4-5, 465-467. 

 

[Рец.] Ст. Стойков. Лексиката на банатския говор. София, 1968. – Език 

и литература, ХХIV, 1969, № 4, с. 85-87. 
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1970 
 
За много години. – В. Софийски университет, 1970, бр. 197 (по случай 
60-годишнината на Любомир Андрейчин). 
 
Значение и употреба на числителното един в рупските говори. – 
Известия на Института за български език, кн. ХIХ, 1970, с. 743-750. 
 
Из лексиката на с. Дервент, Дедеагачко. – Българска диалектология. 
Проучвания и материали, кн. V, 1970, с. 223-243. 
 
Лениниада – лениниана. – Български език, ХХ, 1970, №1, с. 57-58. 
 
Показателни притежателни местоимения в тракийските говори. – 
Български език, ХХ, 1970, № 2-3, с. 190-193. 
 

1971 
 
ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. 
СБОРНИК С УПРАЖНЕНИЯ И ОБРАЗЦИ. София, 1971, 186 стр., II 
изд. (в съавторство с Д. Тилков). 
 
РЕЧНИК НА ГОВОРА НА С. СЪЧАНЛИ, ГЮМЮРДЖИНСКО. – 
Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. VI, София, 
1971, с. 5-135. 
 
Диалектни форми за 1 л. ед.ч. на глаголите от трето спрежeниe. – 
Български език, ХХI, 1971, № 2-3,с.217-220. 
 
За шопските говори. – В. Софийска правда, 1971, бр. 64. 
 

1972 
 
ГОВОРЪТ НА С. СЪЧАНЛИ, ГЮМЮРДЖИНСКО. [Трудове по 
българска диалектология, кн. 7.] София, 1972, 239 стр. 
 
[Рец.: VI. Šaur. – Slavia, 1974, № 2, р. 212-215.]  
 
Заемане на чужди думи и борбата срещу тях. – Въпроси на езиковата 
култура. София, 1972, с. 84-98. 
 
За тарикатския жаргон. – Въпроси на езиковата култура. София, 1972, 
с. 122-134. 
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1973 
 
ДИАЛЕКТНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И 
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ПРИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ТЕКСТ. София, 1973, 123 стр. (в съавторство с М. Виденов и А. 
Ангелов). 
  
Българската графична система. – Български език и литература, ХVI, 
1973, № 4,с. 16-22. 
 
За някои случаи на колебание при употребата на главната буква. – 
Български език, ХХIII, 1973, № 3-4, с. 263-269. 
 
Окончания за множествено число -ища в български език. – Славистични 
изследвания, кн. III, 1973, с. 173-178. 
 
Промяната т’, д’ > к’, г’ в странджанския говор. – Език и литература, 
ХХVIII, 1973, № 4, с. 34-44. 
 
Проф. д-р Йозеф Курц. – Български език, ХХХIII, 1973, № 1-2, с. 151-
152. 
 
[Рец.] W. Koseska. Bulgarskie slownistwo meteorologiczne na tle 
ogolnoslowianskim. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich – Widawnictwo 
Polskiey Akademii Nauk, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, 1972. 131 
p. 30 k. [Prace jezykoznawcze]. – Език и литература, ХХVIII, 1973, № 3, 
94-97. 
 

1974 

 
Окончание за множествено число -е при съществителните имена от 
мъжки род – В памет на проф. д-р Ст. Стойков. Езиковедски 
изследвания. София, 1974, с. 225-228. 
 
[Рец.] Нов принос на филолозите от Великотърновския университет. 
[Великотърновски университет. Филологически изследвания. София, 
1971]. – Български език, ХХIV, 1974, № 4, с. 281-283. 
 

1975 
 
БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА V КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 
УЧИЛИЩА. София, 1975, 104 стр. (в съавторство с И. Константинова и 
В. Чантарска). 
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Всеотдайна служба на родния език. – В. Литературен фронт, 1975, бр. 

37 (за Любомир Андрейчин). 

 

За поетическите неологизми. – Български език, ХХV, 1975, № 5, с. 420-

424. 

 

[Рец.] Л. Андрейчин. Езикови тревоги. София, 1973. – Советское 

славяноведение, 1975, № 3, с. 119-121. 

 

1976 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА VI КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1976, 128 стр. (в съавторство с Р. Новачкова и Т. 

Цолова).  

 

Стайко Кабасанов на 70 години. – Сп. Родопи, 1976, № 3, с. 32-33 (в 

съавторство с К. Димчев). 

 

Zum Beistand der weichen Phoneme in der bulgarischen Literatursprache. – 

Zeitschrift für Slawistik, ХХI, 1976, № 6, S. 722-724. 

 

 

 

1977 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА V КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1977, 104 стр., II. изд. (в съавторство с И. 

Константинова и В. Чантарска). 

 

БЪЛГАРСКА ФОНЕТИКА. София, 1977, 253 стр. (в съавторство с Д. 

Тилков). 

 

[Рец.: E. Scatton. – Slavic and East European Journal, 1979, 23 (1), р. 145-

146; A. Avram. – Studii si cercetari lingvistice, ХХХ, 1979, № 4, р. 385-387; 

Кр. Минкова. – Език и литература, ХLI, 1986, № 5, с. 103-111. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IV КЛАС. София, 

1977, 100 стр. (в съавторство с Е. Герганов и В. Мурдаров). 

 

Екави имперфектни форми на съм в югоизточните български говори. – 

Български език, ХХVII, 1977, № 3, с. 221-224. 
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1978 

 

УДАРЕНИЕТО В БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК. София, 1978, 109 

стр. (в съавторство с Д. Тилков). 

 

Беньо Цонев. – Бележити българи. София, 1978, с. 623-628. 

 

Лексикални стилистични пластове в книжовния сзик. – Въпроси на 

българската лексикология. София, 1978, с. 110-119. 

 

Любомир Милетич. – Бележити българи. София, 1978, с. 631-637. 

 

Ударението и звуковата структура на българската дума. – Slavica 

Pragensia, ХХI, Philologica, 3-5. Univerzita Karlova. Praha, 1978, 9-14. 

 

1979 

 

БУКВАР ЗА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПРОБЛЕМНАТА ГРУПА ПО 

ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ МНП И БАН (ПГО). София, 1979, 120 стр. (в 

съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.). 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА V КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1979, 104 стр., III изд. (в съавторство с И. 

Константинова и В. Чантарска). 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА VI КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1979, 128 стр., II изд. (в съавторство с Р. Новачкова 

и Т. Цолова). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. УЧЕБНИК ЗА VII КЛАС НА ЕСПУ. София, 1979, 

152 стр. (в съавторство с Е. Георгиева, Р. Новачкова, К. Димчев, М. 

Добринова). 

 

ГОВОРЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ПРЕСЕЛНИЦИ В С. ОРЕШНИК, 

ЕЛХОВСКО. – Българска диалектология. Проучвания и материали, кн. 

IХ, София, 1979, с. 3-78. 

 

УЧЕБНИК ЗА ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. I ЧАСТ. София, 1979, 

120 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.). 

 

За поетическите неологизми. – Помагало по българска лексикология. 

София, 1979, с. 312-319. 
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Изговорни и правописни варианти в книжовния български език. – Език 

и литература, ХХХI, 1979, №1, с. 47-54. 

 

Образуване на африкати от проходни съгласни в българските говори. – 

Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 

1979, с. 58-60. 

 

Отглаголни съществителни в ранната проза на Иван Вазов. – 

Изследвания из историята на българския книжовен език от миналия 

век. София, 1979, с. 175-182. 

 

1980 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В I КЛАС (ЗА 

ШЕСТГОДИШНИТЕ). София, 1980, 69 стр. (в съавторство с Р. 

Новачкава и др.). 

 

КНИГА ЗА РОДИТЕЛЯ ЗА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. София, 

1979, 30 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, Б. Пенков, Б. 

Сендов, М. Янакиев и др.). 

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ. София, 1979, 134 стр. 

(в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиeв и др.). 

 

УЧЕБНИК ЗА ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. I ЧАСТ. София, 1979, 

120 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.). 

 

УЧЕБНИК ЗА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. София, 1980, 130 стр. (в 

съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.).  

 

РЕЧНИК КЪМ БУКВАР ЗА ШЕСТГОДИШНИТЕ. София, 1980, 220 

стр. (в съавторство с М. Янакиев, Вл. Мурдаров, Р. Новачкова). 

 

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕЗИКОВА КУЛТУРА. София, 1980, 

167 стр. (в съавторство със Ст. Брезински). 

 

За квантитета на меките съгласни в странджанския говор. – Езиковедски 

проучвания (в чест на акад. В. И. Георгиев). София, 1980, с. 398-401. 

 

Изговорни и правописни варианти в книжовния език. – Проблеми на 

езиковата култура. София, 1980, с. 88- 96. 
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Морфонологичен аспект на звуковата съчетасмост в българския език. – 

Letopis Instituta za serbski lidospyt. Budysin, Rjad A – Reca literatura, с. 

27/2, 1980, S. 131-135. 

 

Ударението и звуковата структура на българската дума. – Slavica 

Pragensia, ХХI. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, № 3-5, р. 9-14. 

 

Ударението и звуковата структура на българската дума. – Помагало по 

българска фонетика. София, 1980, с. 200-206. 

 

Фонетични и правописни дублети в книжовния език. – Проблеми на 

езиковата култура. София, 1980, с. 88-96. 

 

1981 

 

БЪЛГАРСКА ФОНЕТИКА. София, 1981, 253 стр., II изд. (в съавторство 

с Д. Tилков). 

 

БУКВАР ЗА ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. София, 1981, 40 стр. (в 

съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев). 

 

УЧЕБНИК ЗА ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. II ЧАСТ. София, 1981, 

130 стр., (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.). 

 

Акцентни дублети. – Българска книжовна реч. [Знания за езика. Т. 2.], 

София, 1981, с. 62-65. 

 

Българските погранични говори. – Съпоставително езикознание, VI, 

1981, № 3-5, с. 223-228. 

 

Диалектите на българския език. – Българският език – език на 13-вековна 

държава. София, 1981, с. 52- 70. 

 

За единството на българския език. – Първи българо-скандинавски 

симпозиум по език и литература. София, 1981, с. 20-28. 

 

Мечислав Малецки и българската диалектология. – Od Wisly do Maricy. 

Krakow, 1981, р. 182-188. 

 

Фонетични особености на българския език. – Българският език – език 

на 13-вековна държава. София, 1981, с. 72-84. 
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1982 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА VI КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1982, 128 стр., III изд. (в съавторство с Р. Новачкова 

и Т. Цолова). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. УЧЕБНИК ЗА VII КЛАС НА ЕСПУ. София, 1982, 

152 стр., II изд., (в съавторство с Е. Георгиева, Р. Новачкова, К. Димчев, 

М. Добринова). 

 

ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК. 

Т. 1. ФОНЕТИКА. София, 1982 (участие в колектив, автор на главите 

Ударение, с. 157-195 и Редуване на фонеми, с. 196-256. 

 

[Рец.: И. Савицка. – Съпоставително езикознание, VIII, 1983, № 3, с. 91-

95; Б. Николов. – Български език, ХХХIII, 1985, № 3, с. 237-242.] 

 

УЧЕБНИК ЗА ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. I И II ЧАСТ. София, 1982, 

150 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и др.). 

 

УЧЕБНИК ЗА ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. I ЧАСТ. София, 

1982, 120 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и 

др.). 

 

Архаични черти в българските диалекти. – Die slawischen Sprachen, Band 

2, 1982, S. 5-10. 

 

Приносите на д-р Димитър Тилков (1933-1981) в българското 

езикознание. – Съпоставително езикознание, VII, 1982, № 1-2, с. 184-

189 (в съавторство с М. Сл. Младенов). 

 

Съществува ли младежки жаргон в София. – В. София, 1982, № 2, 13-15. 

 

1983 

 

УЧЕБНИК ЗА ЧЕТВЪРТО ОТДЕЛЕНИЕ НА ПГО. II ЧАСТ. София, 

1982, 130 стр. (в съавторство с Г. Ангушев, Р. Новачкова, М. Янакиев и 

др.). 

 

Беньо Цонев. – Съпоставително езикознание, VIII, 1983, № 3, с. 119-

121. 
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Говорът на селата Еникьой и Габрово, Ксантийско. – Език и 

литература, ХХХVIII, 1983, № 2, с. 35-42. 

 

Дряновският говор. – Дряново и дряновският край. София, 1983, с. 33-

43. 

  

Любомир Милетич. – Съпоставително езикознание, VIII, 1983, № 3, с. 

117-119. 

 

О  некоторъх случаях взаимодействия балканских язъков на 

фонетическом уровне. – Die slawischen Sprachen, Band 5, 1983, S. 13-20. 

 

Принципи и методи за класификация на българските говори. – Първи 

международен конгрес по българистика. Доклади. Исторически развой 

на българския език. Т. 3. Сравнително езикознанце. Диалектология. 

Превод. София, 1983, с. 205-215. 

 

Приносите на д-р Димитър Тилков (1933-1981) в българското 

езикознание. – Д. Тилков. Изследвания върху българския език. София, 

1983. (в съавторство с Максим Младенов) 

 

1984 

 

Библиография [по българска диалектология]. – Помагало по българска 

диалектология. София, 1984, с. 295. 309. 

 

Към характеристиката на българските диалекти в Дедеагачко. – 

Славистични изследвания, кн. 5. София, 1984, с. 69-77. 

 

Пограничните български говори. – Помагало но българска 

диалектология. София, 1984, с. 81-88. 

 

ЕНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОЕВГРАД. Автор на 4 статии: Говори. 

Гоцеделчевският говор. Разложкият говор. Преселнически говори. 

 

1985 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА V КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 

УЧИЛИЩА. София, 1985, 104 стр., IV изд. (в съавторство с И. 

Константинова и В. Чантарска). 

 

БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА VI КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 
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УЧИЛИЩА. София, 1985, 128 стр., IV изд. (в съавторство с Р. 

Новачкова и Т. Цолова). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. УЧЕБНИК ЗА VII КЛАС НА ЕСПУ. София, 1985, 

152 стр., III изд. (в съавторство с Е. Георгиева, Р. Новачкова, К. Димчев, 

М. Добринова). 

 

Архаични черти в българските диалекти. – Изследвания в чест на проф. 

д-р С. Русакиев. ВПИ – Шумен, 1985, с. 53-59. 

 

Поетически думи в българската лексика – Трети българо-скандинавски 

симпозиум по език, литература и история. Варна, 1985. 

 

Le probleme de l’article indefini en bulgare. – II Colloque franco-bulgare de 

linguistique contrastive, 1-22 dec. 1982, Paris, 1985, р. 29-36. 

 

1986 

 

БЪЛГАРСКА ЛЕКСИКОЛОГИЯ. София, 1986, 300 стр. 

 

[Рец.: Б. Байчев. – Български език, ХХХVIII, 1988, №1, с. 79-82; В. 

Попова. – В. Отечествен фронт, 1987, № 12696; И. Червенкова. – 

Съпоставително езикознаниие, ХIII, 1988, № 1, с. 100-101. 

 

Български диалектен атлас. – Българските народни говори. [Знания за 

езика. T. 6] София, 1980, с. 83-86. 

 

Българските диалекти в Мала Азия. – Българските народни говори. 

[Знания за езика. Т. 6] София, 1986, с. 74-76. 

 

Българските диалекти и тяхната класификация. – Българските народни 

говори. [Знания за езика. Т. 6] София, 1986, с. 14-22. 

 

Диалектът на седмоградските българи. – Българските народни говори. 

[Знания за езика. T. 6] София, 1986, с. 72-73. 

 

Единството на българския език на диалектно равнище. – Българските 

народни говори. [Знания за езика. T. 6] София, 1986, с. 9-14. 

 

Единството на българския език в миналото и днес. – Българските 

народни говори. [Знания за езика. Т. 6] София, 1986, с. 9. 
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Inflected Form with the Article in the Bulgarian Dialects. – Proceedings of 
the Second Bulgaro-Scandinavian Symposium held at Kungalv, 9-15 August, 
1982, Uppsala, 1986, р. 23-31. 
 
Проблеми на езиковото обучение и експерименталните учебници от I до 
V клас. – Известия на Дружеството на филолозите българисти. Т. I, 
1986, с. 163-171. 
 

1987 
 
МЕЖДУ ДИАЛЕКТНОТО И КНИЖОВНОТО. София, 1987, 145 стр. (+ 
6 карти) (в съавторство с В. Радева и М. Сл. Младенов). 
 
15 години Висш педагогически институт в Шумен. – Годишник на ВПИ 
– Шумен, 1987. Т. ХI, А, с. 1-5. 
 

1988 
 
БЪЛГАРСКО-ПОЛСКА СЪПОСТАВИТЕЛНА ГРАМАТИКА. Т. I. 
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ. София, 1988, 165 стр. (в съавторство с 
И. Савицка). 
 
[Рец.: E. Scatton. – Slavic and East European Journal, V. 34,  № 1, Spring 
1990, р. 124-125; И. Гоголанова. – Съпоставително езикознание, ХVIII, 
1993, № 2,с. 38-42. 
 
Класификация на тракийските говори. – Втори международен конгрес 
по българистика. Доклади. Т. V. Диалектология ц ономастика. София, 
1988, с. 109-144. 
 
Принципи и методи за класификация на диалектите в славянските 
езици. – Славянска филология. Т. 19. Езикознание. София, 1988, с. 208-
215. 
 

1989 
 
БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА ЗА VI КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ 
УЧИЛИЩА. София, 1989, 128 стр., V изд. (в съавторство с Р. Новачкова 
и Т. Цолова). 
 
Към сравнителното изучаване на интонацията в славянските езици 
(българско-полски паралели). – Posebna izdanja, knj. LХХХVIII, Odjelenje 
drustvenih nauka. Knjiga 22, 1989, р. 23-27. 
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1990 

 

ЗА ДУМАТА С НЯКОЛКО ДУМИ. София, 1990, 112 стр. (в съавторство 

с Р. Новачкова). 

  

Брах – берах. – Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику, 

Нови Сад, 33, 1990, с. 37-38. 

 

Защо книжовното произношение има смесен характер? – 101 въпроса за 

дублетите в българския език. София, 1990, с. 42-48. 

 

Какви са нормативните изисквания при групите ър – ръ и ъл – лъ? – 101 

въпроса за дублетите в българския език. София, 1990, с. 52-55. 

 

Какво е мястото на дублетността при изговорните стилове? – 101 

въпроса за дублетите в българския език. София, 1990, с. 38-42. 

 

Кога се изисква изговор на меки съгласни при глаголни окончания и 

членувани форми? – 101 въпроса за дублетите в българския език. 

София, 1990, с. 48-52. 

 

Максим Славчев Младенов на 60 години. – Съпоставително 

езикознание, ХV, 1990, № 2, с. 89-91. 

 

Пражкият лингвистичен кръжок и неговите последователи в България. 

– Prace ustavu slavistiky, c.2. Československo-bulharske kulturni vrtahy. 

Brno, 1990. 

 

1991 

 

БЪЛГАРСКА ФОНЕТИКА. София, 1991, 253 стр., III изд. (в 

съавторство с Д. Тилков). 

 

БЪЛГАРСКИТЕ ГОВОРИ В ЗАПАДНА (БЕЛОМОРСКА) И ИЗТОЧНА 

(ОДРИНСКА) ТРАКИЯ. София, 1991, 280 стр. (+ 64 карти). 

 

РОДНА РЕЧ ЗА II КЛАС НА ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА. София, 1991, 

104 стр. (в съавторство с В. Паргова, Б. Алексов, 3. Димитрова). 

 

РОДНА РЕЧ. УЧЕБНА ТЕТРАДКА – 1, – 2  ЗА II КЛАС НА 

ПОМОЩНИТЕ УЧИЛИЩА. София, 1991, 55 стр. (в съавторство с В. 

Паргова, Б. Алексов, 3. Димитрова). 
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 [Рец.] Македонски преглед. Списание за народна литература и 

обществен живот. Издание на Македонския научен институт, ХIV, кн. 

1. – Български език, ХLI, 1991, № 6, с. 611-613. 

 

[Рец.] Schaller H. W. Bibliographie zur bulgarischen Sprache. München, 

1990, Slavische Sprachen und Literaturen, В. 19. – Български език, XLI, 

1991, № 4, с. 399. 

 

1992 

 

За наречията нявга, нивга и сявга. – Език и литература, ХLVII, 1992, № 

4, с. 38-40. 

 

50 години Институт за български сзик. – Български език, ХLII, 1992, № 

3, с. 224-230. 

 

1993 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС. София, 1993 (в съавторство с Р. 

Новачкова, В. Жобов и Г. Колев) 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 1993 (в съавторство с р. Новачкова, В. Жобов и Г. Колев)  

 

ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС. София, 1993 (в 

съавторство с Р. Новачкова, В. Жобов и Г. Колев) 

 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. I. ЛЕКСИКОЛОГИЯ. 

София, 1993 (в съавторство с Р. Новачкова, Е. Павлова, Х. Кафтанджиев, 

Т. Владимирова). 

 

Един случай на граматическа редундантност в диалектите. – Език и 

литература, ХLVIII, 1993, № 1, с. 19-21. 

 

За произхода и употребата на колчем. – Съпоставително езикознание, 

ХIХ, 1993, №3-4, с. 52-55. 

 

Зооними в българските диалекти. – Език и литература, ХLVIII, 1993, № 

5-6, с. 15-26. 

 

Обсъждаме новите концепции и програми. – Български език и 

литература, ХХXVI, 1993, № 2, с. 49-51. 
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 [Рец.] Ново изследване на българските говори в Румъния. [М. Сл. 

Младенов. Българските говори в Румъния. София, 1993, 443 стр. (+ 9 

карти)] – Език и литература, ХLVIII, 1993, № 5-6, с. 150-152. 

 

Учител и наставник (за проф. Светомир Иванчев). – Светомирен дух. 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, с. 28-33. 

 

1994 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС. София, 1994 (в съавторство с И. 

Христова, В. Жобов, Г. Колев и М. Янакиева). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 1994 (в съавторство с И. Христова, В. Жобов, Г. Колев и М. 

Янакиева). 

 

Промени в речниковия състав на българския език. – Език и литература, 

1994, кн. 3, с. 1-8. 

 

България е свещена земя на славянския свят. – В. Дума. 

 

Забранено за малолетни. – Годишник на Института за чуждестранни 

студенти, т. 9, 1994, с. 23-32. 

 

Книжовният език в съвременното общество. – Език и литература, 

ХLIХ, 1994, № 4, с. 43-51. 

 

Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин. – 

Съпоставително езикознание, ХIХ, 1994, № 5, с. 117-118. 

 

За лингвистичния статут на българското просторечие. – Проблеми на 

българската разговорна реч. кн. 2. Велико Търново, 1994, с. 14-20. 

 

1995 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС. София, 1995 (в съавторство с И. 

Христова, В. Жобов, Г. Колев и М. Янакиева). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 1995 (в съавторство с И. Христова, В. Жобов, Г. Колев и М. 

Янакиева). 
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За правилния изговор на думата студия. – Българска реч, I, 1995, № 1, с. 

13-14. 

 

Динамични процеси в лексикалния състав на българския език. – 

Българистични студии. Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, София, 1995, стр. 7-16. 

 

Иван Леков – създател на българската фонология. – Общност и 

многообразие на славянските езици. София, 1997, с. 39-44. 

 

В ония дни. – Алманах Бохемия ’97. Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски“, 1997, с. 151-155. 

 

1998 

 

Григорий Куприянович Венедиктов – доктор хонорис кауза на 

Софийския университет. – Българска реч, 1998, кн. 3-4, с. 46-47. 

 

Проф. д-р Карл Гутшмидт – доктор хонорис кауза на Софийския 

университет. – Българска реч, 1998, кн. 2, с. 39-41. 

 

Българският книжовен език през ХХ век. – Научни трудове на 

Пловдивския университет. Т. 36, кн. I. Филология. Пловдив, 1998, с. 17-

24. 

 

Актуализация на диалектното в книжовния език – Езикознание и 

методика на езиковото обучение. Шумен, 1998, с. 5- 10. 

 

1999 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС. София, 1999 (в съавторство с В. 

Попова, И. Христова, Вл. Жобов, Г. Колев, М. Янякиeва). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 1999 (в съавторство с В. Попова, И. Христова, Вл. Жобов, Г. 

Колев, М. Янaкиева). 

 

Професор д-р Стойко Стойков (1912-1962). – Българска реч, 1999, кн. 2-

3, с. 7-8. 

 

СЪВРЕМЕН БЪЛГАСКИ ЕЗИК. София, 1999 (Автор на дяловете 

Фонетика, Лексикология, Словообразуване.) 
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Склонени членувани форми в българските диалекти. – Диалектология и 
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Търново, 2000. (Автор на 38 статии: Акцентна дума. Акцентни дублети. 

Асимилация. Варианти на фонемата. Гласни. Гласни звукове в 

българския език. Дисимилация. Думи без ударение. Думи с две 

ударения. Думи с двояко ударение. Елизия. Енклитики. Епентеза. 

Звукови (фонетични) закони. Звукови промени. Звучни и беззвучни 

съгласни. Изговорни (произносителни) стилове. Интонация. 

Исторически звукови закони. Комбинаторни промени на звуковете. 

Междусловно уподобяванс. Меки (палатални) съгласни. Местатеза. 

Правоговорни норми. Преглас на променливо я. Речев такт. Синтагма. 

Съвременни звукови закони. Съгласни. Съгласни звукове в българския 

език. Гранскрипция. Транслитерация. Ударсние. Фонсма. Фонсмна 

система на книжовния български език. Фонетика. Фонология. Фраза. 

Фразово ударение.) 
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Христова, Вл. Жобов, М. Янакиева). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 2001 (в съавторство с И. Христова, Вл. Жобов, М. Янакиева). 
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС. София, 2001 (в съавторство с И. 

Христова, Вл. Жобов, Г. Колев, М. Янакиева). 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС. РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛЯ. 

София, 2001. (в съавторство с И. Христова, Вл. Жобов, Г. Колев, М. 
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Любомир Андрейчин за диалектната основа на съвременния български 

книжовен език. – Изследвания по български език. Велико Търново, 2001, 

с. 27-32. 

 

Българистиката – мост на доверие и сътрудничество между народите. – 

Българистика, БАН, 2001, с. 10-15. 
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София, 2002. 
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Науката, методиката и училището – конфликтни точки, срещи и 

разминавания. Смолян, 2002, с. 22-24. 
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кн. 4, с. 5-25. 

 

За транскрипцията на заети лични имена в българския език. – Сборник в 

чест на проф. Иван Кънчев. София, 2005, с. 91-96. 

 

Фонема /в/ българските диалекти. – Littera Scripta Manet. Сборник в чест 

65-годишнината на проф. Василка Радева. София, 2005, с. 147-155. 

 

Фонема /ф/ в българските диалекти. – Езиковедски приноси в чест на 

чл.-кор. проф. Михаил Виденов. Вслико Търново, 2005, с. 71-75. 

 

Максим Славчев Младенов (1930-1992). Достойное и плодотворное 

присутствие в науке. – Балканско езикознание, 2005, кн.1-2, с. 5-9. 

 

За социалните и функционалните подсистеми на българския език. – 

Стандарт и субстандарт, диахронни и синхронни аспекти. Шумен 

2005, с. 51-57. 
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чест на проф. Хилмар Валтер. Велико Търново, 2006, с. 200-205. 

 

Доц. д-р Надежда Василиевна Котова на 80 години. – Български език, 

2006, кн. 4, с. 122-124. 

 

Националният език в условията на чуждо влияние и глобализация. – 

Националният език в условията на чуждо влияние и глобализация. 

София, 2006, с. 56-66. 

 

Произход и дистрибуция на /к’, г’/ в българските диалекти. – 

Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината на ст.н.с. I ст. дфн 

Йордан Пенчев. „Артграф“, София, 2006, с. 367-376. 

 

Еровата епентеза в българските диалекти. – Българска реч, 2006, кн. 2-

3, с. 56-63. 

 

2007 

 

БЪЛГАРСКА ЛЕКСИКОЛОГИЯ. (III издание.) София, 2007. 

 

Архаизми и иновации в диалектите на Гора и Голо бърдо. – Българските 

острови на Балканите. София, 2007, с. 52-64. 

 

Диалектната лексикография у нас. – Лексикологията и 

лексикографията в съвременния свят (в чест на Кристалина Чолакова). 

София, 2007, с. 27-35. 

 

Експериментално-фонетичните анализи на българската диалектна реч. 

– Научни приноси в памет на проф. К. Попов. Велико Търново, 2007, с. 

410-417. 

 

Националният език в условията на чуждо влияние и глобализация. – 

Български език и литература, кн. 4, 2007. 

 

Езиковата ситуация у нас и европейската езикова политика. – Български 

език, 2007, кн. 4, с. 105-121. 
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БЪЛГАРСКА ЛЕКСИКОЛОГИЯ. (IV издание). УИ „Св. Климент 

Охридски“, София, 2007. 
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София, 2007. 

 

За един стар – нов тип антропоними. – Научни изследвания в чест и в 

памет на академик Иван Дуриданов. Велико Търново, 2007, с. 83-89. 
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Местоимението котри в югоизточните български говори. – Stidua et 

Argumenta. Festschrift für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. 

Specimina Philologiae Slavicae. Band 151. Verlag Otto Sagner. München, 

2008, S. 453-458 

 

Достойно и плодотворно присъствие в съвременното българско 

езикознание. – Владко Мурдаров. Био-библиография. София, 2008, с. 9-

21. 

 

Към характеристиката на лексикалната конверсия. – В търсене на 

смисъла и инварианта (в чест на проф. Д. Станишева). УИ „Св. 

Климент Охридски“, София, 2008, с. 91-95. 

 

Езиковата ситуация у нас в исторически и съвременен план и 

европейската езикова политика. – Български език, 2008, кн. 2, с. 5-20; кн. 

3, с. 5-25 
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Разговорният език и книжовната нормативност. – Български език. 

Приложение, 2009, с. 157-161. 

 

Стилистическите разслоения на речника и лексикалната норма. – 

Отговорност пред езика. Шумен, 2009, кн. 3, с. 87-93. 

 

[Йордан Еленски. „Избрано“]. – Съпоставително езикознание, кн. 4, 

2009. 

 

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК. (V издание). „Петър Берон“, 

София, 2007. 
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Любомир Андрейчин за диалектната основа на съвременния български 

книжовен език. – Български език. Приложение. София, 2010, с. 47-53. 

 

Стайко Кабасанов и родопските говори. – Юбилеен сборник за доц. Ст. 

Кабасанов. Смолян, 2010, с. 5-10. 

 

Татяна Вениаминовна Попова на 80 години (с библиография). – 

Български език, 2010, кн. 2. 

 

[Л. Э. Калнынь. Фонетика двух болгарских говоров, функционирающих 

в условия разной езиковой ситуации. Москва, 2007]. – Български език, 

2010, кн. 2. 

 

Аналогията в разговорната реч. – Проблеми на българската разговорна 

реч, кн. 8, В. Търново, 2010, с. 32 - 40. 

 

2011 

 

С новаторски дух и оригиналност в българската наука за сзика. – Научни 

трудове в памет на Георги Герджиков. УИ „Св. Климент Охридски“, 

София, 2011, с. 17-21. 

 

Същност и повява на народната етимология. – Проблеми на 

социолингвистиката. Х: Езикът и социалният опит. „Знак ’94“, София, 

2011, с. 51-60. 

 

С. Б. Бернщейн за българските диалекти. – Современная славистика и 

научное наследие профессора С. Б. Бернштейна. Тезисы. Москва, 2011, 

с. 15-25. 

 

 

2012 

 

Морфемата въз/въс като предлог в българския език. – Езикът на 

времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. 

д.ф.н. Иван Куцаров. Съст.: В. Маровска, К. Чакърова, К. Куцаров, М. 

Павлова. Пловдив: УИ "Паисий Хилендарски", 2012, стр. 212 - 219. 

КНИЖОВЕН ЕЗИК И ДИАЛЕКТИ. Избрани трудове. Съст. и ред. 
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„Св. Климент Охридски“, 2012. 
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Речник на френските думи в българския език: Т. 1: А–В; Т. 2: Г–И 
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КАЛКИ И КАЛКИРАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ 

 

Петер М. Хил,  

Австралийски национален университет,  

Peter.Hill@anu.edu.au 

 

CALQUES AND CALQUING IN THE EUROPEAN LANGUAGES 

 

Peter M. Hill,  

The Australian National University 
 

Abstract: Calques (loan translations) are an all-pervasive but often 

overlooked feature of the European standard languages, in fact it can be said that 

calques are the defining feature of the lexicon of the European standard languages. 

In this paper I examine only a few examples of this phenomenon, paying especial 

attention to standard Bulgarian. 

Keywords: calques; European standard languages; historical lexicology., 

 

1. Калки и калкиране се срещат във всички европейски 

книжовни езици и на всяко равнище на езика. Познати примери са 

англ. superman [Бърнард Шоу, 1903] < нем. Übermensch (Ницше) 

[Oxford Companion to the English Language, 2018 ‘Calque < Loan 

Translation>’], бълг. черна борса, рус. черный рынок, англ. black market 

< нем. Schwarzmarkt или англ. world view < нем. Weltanschauung. Има 

калкирани и цели изречения, напр. англ. time flies < лат. tempus fugit 

или англ. that goes without saying < фр cela va sans dire [Oxford 

Companion to the English Language, 2018 ‘Calque <Loan Translation>’]. 

Семантическа калка е напр. рус трогать ‘докосвам’ с допълнително 

значение ‘трогвам‘ под влияние на фр. toucher [Руссский язык. 

Энциклопедия 1979:108] (възможно и англ. touch и нем. berühren). 

Словообразувателни калки в българския език са подразделение 

според френската дума subdivision [Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1998: 

171], срв. и международен < internationalis, правопис < ορθογραφία, 

небостъргач < skyscraper, излет < Ausflug (Ал. Теодоров-Балан - вж. 

Георгиева, Жерев, Станков 1989: 459), дневник < journal, азбука < 

αλφάβετος, земеделие < agricultura, прахосмухачка < пылесос, 

самообслужване < self-service [Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1998: 171], 

срв. Енциклопедия на съвременния български език 2000: 169. Рус. 
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водород (бълг. водород) е превод на лат. hydrogenium [Фасмер I 1953: 

212], cpв. нем. Wasserstoff. 

Има и погрешни калки, напр. рус. православный < стбълг. 

православьнъ, тъй като погрешно е схванато ὀρθόδοξος (би трябвало да 

бъде правовѣрьнъ). Също така лат. (cāsus) accūsātīvus, рус. 

винительный (падеж) се основават на неправилно сващане на гр. 

αἰτιατική (πτώσις) [Блумфийлд 1973: 457f.]. Съмнителна калка е унг. 

egytem, което би трябвало да предаде лат. universitas. Погрешен е 

руският фразеологизъм он не в своей тарелке < фр. il n’est pas dans son 

assiette, където assiette ‘добра стойка, добро положение’ е схванато 

погрешно като ‘чиния’ (тарелка). 

Римляните създават много калки по гръцки образци, напр. 

qualitas и quantitas < ποιότης и ποσότης или insectum < ἔντομον, 

ēmendātiō ‘поправка на текст’ < διόρθωσις [Валде-Хофман II [1954]: 

69], falsiloquus ‘лъжлив’ < ψευδολόγος. Рус. насекомое е калка от лат. 

Първият (погрешен) опит е несекомое, тъй като представката in е 

схваната неправилно като отрицателна [Русский язык. Энциклопедия 

1979:108]. 

През 19-и век в българската публицистика влизат калки, като: 

член (в значение ‘статия’ < фр.), велики сили < фр. grandes puissances, 

свобода на съвестта < фр. liberté de conscience, високи кръгове < нем. 

die höheren Schichten [Георгиева, Жерев, Станков 1989: 339]. 

Нем. Fernsehen (20-и век – Пфайфър 1997: 337) < англ. television 

(1909 - Shorter Oxford English Dictionary II: 2143) [Антила 1989: 140], 

срв. фр. télévision (20-и век), навярно заемка от англ.; бълг. телевизия 

навярно е заемка от фр. Рус. телевидение е полу-калка на фр (télé- от 

фр + видение = vision). Англ. television е смесица от гр. и лат.; в нгр. 

възниква чисто гр. калка τηλεόρασι (ὁράω ‘виждам’). 

Както се знае, в стбълг. има много калки на гр. образци, напр. 

благовѣщениѥ < εὐαγγελισμός, благородьнъ < εὐγενής, съгласьно < 

σύμφωνος, но и шьствиѥ творити < πορείαν ποιέω [Шуман 1958; Хил 

2004: 458]. 

Бец [Betz 1949: 9] употребява израза abendländischer 

Sprachenausgleich ‘изравняване на западноевропейските езици’ и 

Begriffsgemeinschaft ‘общност на понятията’ и цитира примерите: нем. 

Rücksicht < лат. respectus (англ. respect < фр respect), нем. unbequem 

(bequem ~ kommen) < лат. inconveniens, нем. Zweikampf < лат. duellum и 

семантичната калка: нем. Stelle придобива допълнително значение по 
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аналогия на фр. position [Бец 1949: 10f.]. Въз основа на тази „общност 

на понятията“ често е възможно да се преведе буквално от един 

европейски език на друг (тук Бец цитира Едуард Швайцер / Eduard 

Schwyzer). Също така съществува общоевропейски синтаксис, подобно 

на Sprachbund (на с. 14 Бец цитира Фр. Миклошич. Grammatik der 

slawischen Sprachen). 

Общоевропейски калки са и нем. den Hof machen ‘ухажвам’ < 

фр. faire la cour, англ. to court, ит. far la corte, исп. hacer la corte, 

cortejar, рум. face curte, срб. додворити се, хърв. udvarati, dodvoravati 

se, словен. dvoriti, чеш. dvořit.  

Семантични калки (на англ. loan shifts) са напр. значенията на 

лат. virtus ‘кураж’, разширили се много под влияние на гр ἀρετή 

‘добродетел’ (вж. МкДонел 2006, гл. II). В българския език суша под 

влияние на руската дума суша получава значение ‘земя, континент’ 

[Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1998: 171]. Под влияние на фр. raffiné 

българското прилагателно изтънчен получава ново допълнително 

преносно значение ‘изискан’ [пак там]. По-нови семантически калки са 

напр. исп. cadena ‘верига’: cadena de comercios = бълг. търговска 

верига, хотелска верига < англ. chain; исп. estrella ‘звезда’, днес и 

‘кинозвезда’ < англ. star; исп. guerra fría, бълг. студена война < англ. 

cold war; исп. tercer mundo, бълг. (страните от) третия свят, англ. 

third world; исп. supermercado е калка на англ. supermarket, докато 

бълг. супермаркет е заемка [Кампбел 2004: 81]. 

Твърдя, че калките са много по-разпространени в европейските 

книжовни езици, отколкото се смята. Този факт е признат още от 

Блумфийлд [Блумфийлд 1973: 456]: “The more literate and elevated style 

in all the languages of Europe is full of semantic extensions of this sort, 

chiefly on ancient Greek models, with Latin, and often also French or 

German, as intermediaries”. 

2. Освен съзнателни калки има и несъзнателни. Несъзнателните 

калки са резултат от недостатъчно владеене на другия език, напр. фр. 

qui va regarder après la maison? < англ. who is going to look after the 

house? (правилно би било qui va s’occuper de la maison?) или нем. er hat 

mir die Wolle über die Augen gezogen < англ. he pulled the wool over my 

eyes (коректното е er hat mir Sand in die Augen gestreut  или er hat mich 

reingelegt). Несъзнателните калки остават обикновено единични 

грешки, но ако авторът е журналист или влиятелно лице, те могат да се 

разпространят, напр. нем. das macht keinen Sinn < англ. that does not 
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make sense или нем. am Ende des Tages < англ. at the end of the day. 

Интересен пример е англ. hopefully ‘надяваме се’ като калка на нем. 

hoffentlich: до преди 50 години hopefully се употребява само в 

изречения от типа: He rode on hopefully ‘Изпълнен с надежда, 

продължаваше да язди’. Има журналистически грешки, напр. непознат 

немски журналист превежда английския израз non-government 

organizations като Nichtregierungsorganisationen, защото неправилно 

разбира английската дума government, но тази грешка се 

разпространява чрез други журналисти и остава в употреба 

(правилният превод е nichtstaatliche Organisationen). Същата грешка се 

среща сега и в българските медии: новият български израз 

неправителствени организации се основава на същото неправилно 

схващане на англ. government ‘държава’. Правилният превод е 

недържавни организации (ако българският израз не е калка на немски). 

3. Съзнателните калки често са мотивирани от пуризъм с цел 

родният език да бъде по възможност свободен от очебийни чужди 

елементи. Калките са невидими. Но според Байнън [Байнън 1977: 

232f.] мотивацията може да бъде друга: когато християнските 

мисионери превеждат библейските изрази в народните европейски 

езици, искат да създадат единна терминология, по-лесно разбираема и 

по-малко чужда за хората. Байнън цитира примери от 

староанглийската църковна терминология: upastigens, upstage = лат. 

ascensio (съвр. нем. Himmelfahrt), gōdspell = euangelium, mildheort, 

earmheort = misericors (съвр. нем. barmherzig), ealwældend, ealmihtig = 

omnipotens (съвр. англ. almighty, съвр. нем. allmächtig). В стбълг. 

калките са от гр. [Шуман 1958] и в съвременния бълг. има примери, 

като Възнесение, милосърден и др. Семантични калки (loan shifts) са 

heofon ‘небо’, hel ‘преизподня’ и god ‘(езическото) божество’, които са 

приели християнското съдържание на църковно-латинските изрази 

caelum, inferna и deus [Хок, Джоузеф 1996: 263f] (Тези класически 

латински изрази променят значението си и приемат нови, християнски 

значения в църковния латински език). 

Англ. virtue често се превежда с бълг. добродетел. Рус 

добродетель е от църковнославянския или стбълг. и е навярно калка на 

гр. εὐεργεσία, но по-точен превод би бил ‘непорочност’. Бълг. 

непорочност навярно е от руския. В класическия латински virtus 

означава ‘мъжественост’ (от vir ‘мъж’ – МкДонел 2006], но в 

християнстството придобива ново съдържание ‘непорочност, 
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нравственост’, което се пренася в съвременните европейски езици. 

Англ. virtue е заемка от фр. [Клайн II 1967: 1714]. Нем. Tugend 

придобива същото християнско съдържание [Дуден 1963: 724], както и 

шведскoто dygd [Шведско-английски речник 1964: 168] и датски dyd 

(те са еднокоренни думи). 

Бълг. причастие е заемка от руския, в който причастие е заемка 

от църковнославянския. В стбълг. има причѧщениѥ, рус. причащение 

‘участие’ < част. Тези изрази са калки на лат. communio (communio 

sancti altaris) < прилагателното communis ‘заедно’, което съответствува 

на гр. κοινός. Славянските облици < причѧщати сѧ, рус. причащаться 

< стбълг. чѧсть, рус. часть. Лат. communio е калка на гр. κοινωνία < 

прилагателното κοινός ‘съвместен’. Пълният гръцки израз е Θεία 

Κοινωνία ‘Свето причастие’. 

4. Калки в европейските езици. 

В мои изследвания [Хил 2001, 2004 и 2011] разглеждам калки на 

немски облици в южнославянските езици, като напр. детска градина < 

нем. Kindergarten. 

Англ. railway > европейската калка: фр. chemin de fer (1823), 

нем. Eisenbahn (около 1820), исп. ferrocarril (1869), шведски järnväg < 

фр., фински rautatie, и др. [Кампбел 2004: 81]. Нем. Eisenbahn > чеш. 

železnice > сръб. железница. Бълг. железница е или заемка, или е калка 

на сръбската форма (срв. БЕР I 533). 

Лат. vocātiō, англ. calling ‘звание’ < лат. vocāre ‘викам, 

повиквам’, рус. звание < звать ‘викам, повиквам’ [Блумфийлд 1973: 

457], нем. Beruf < rufen ‘викам, повикам’. 

Европейската граматична терминология се състои от калки, 

напр. [Блумфийлд 1973: 457] гр. πτώσις ‘падеж’, ‘падане’ < гр. πίπτω 

‘падам’ ˃ лат. cāsus < cadere ‘падам’ ˃ нем. Fall ‘падане’ < fallen 

‘падам’, рус. (стбълг.) падеж (срвн. народния руски израз падëж 

‘чума, буквално падане’ [Блумфийлд 1973: 457]. Неофит Рилски 

въвежда термина член < ? фр. [Георгиева, Жерев, Станков 1989: 330]. 

Терминът части на речта < лат. partes orationis е използван за пръв 

път от Ив. Момчилов в Писменица на славянския език [пак там]. 

И в други области българската научна терминология се състои 

главно от калки, напр. в политическата икономика работна сила: 

„Работниците са принудени да продават своята работна сила“ 
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[Георгиева, Жерев, Станков 1989: 461] (нем. Arbeitskraft1; срв. и 

средства за производство - K. Marx: Produktionsmittel; производствени 

отношения – K. Marx: Produktionsverhältnisse и др.; бълг. производство 

е заемка от руски, а руският израз е калка от нем. Produktion или фр. 

production). В отделни случаи не е ясно дали даденият термин е заемка, 

или е калка, напр. сътрудничество може да се смята за заемка от 

руския или за калка на руски сотрудничество [Георгиева, Жерев, 

Станков 1989: 461], но второто обяснение е по-вероятно. 

Опитът да бъдат калкирани някои основни термини от 

международната лексика се оказва неуспешен: числителница вм. 

аритметика, землеописание вм. география, любомъдрие вм. 

философия, любословие вм. филология [Георгиева, Жерев, Станков 

1989: 324], или за ‘граматика’ писменица, словница, буквеница [пак там, 

329]. 

Англ. passion е заемка от лат. чрез фр. [Клайн II 1967: 1137]. 

Лат. passiō е калка на стоическия израз πάθος < πάσχω ‘страдам, патя’. 

В немския език има калка Leidenschaft < leiden ‘страдам, патя’. В 

руския език има калка страсть < страдать (всъщност стбълг. 

страсть (съвр. бълг. страст < руски) < стбълг. страдати 

[Блумфийлд 1973: 456]. 

Фр. dictionnaire (16-и век), исп. diccionario (1459), ит. dizionario 

(< фр.) < средновековния латински dictionarium ‘сбирка на думи’ < 

dictio ‘реч’, калка < гр. λεξικὸν (βιβλίον) ‘книга на думите’ (λέξεις). В 

класическия латински език няма дума за речник, пише се index 

verborum, thesaurus или се заема гр. дума lexicon. Турският израз sözlük 

‘хранилище на думи’, неологизъм от 30-те години на 20-и век 

[Антелава, съст. 1978], е навярно калка < нем. Wörterbuch ‘книга на 

думите’ (първата половина на 17-и век), което навярно е калка < гр. 

λεξικόν, може би с посредничеството на хол. woordenboek. Датският 

облик ordbog [‘ældre nydansk (1500-1700 г.)’] е калка на нем. 

Wörterbuch [Нилсен 1966: 281]. 

Като извор на бълг. речник БЕР [вж. БЕР VI, 2002: 238] посочва 

Анастас Кипиловски: „Речник славеноруссийский, преведен на 

славенобългарский и греческий язик (превод, оповестен, но неиздаден, 

срвн. История и култура на България в дати – Възраждане. Велико 
                                                            
1 „Was sie in Wirklichkeit dem Kapitalisten für Geld verkaufen, ist ihre Arbeitskraft“ – K. 

Marx: Lohnarbeit und Kapital; „Der Arbeiter endlich, als Eigentümer und Verkäufer seiner 

persönlichen Arbeitskraft, erhält unter dem Namen Arbeitslohn einen Teil des Produkts“ – 

K. Marx: Das Kapital, Bd. III. 
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Търново: Слово 1997: 94), но в История и култура на България в дати 

(стр. 64) е отбелязано за 1818 г.: Речник или лексикон на славянските 

речи, които трябва да се присвоят на нашия език, приложен към 

превода на Краткое начертание на всеобщата история от Ив. 

Кайданов и съставен от Анастас Кипиловски. БЕР цитира В. Кювлиева, 

която твърди, че думата речник е новосъздадена дума в българския 

език, „което е неубедително предвид на свидетелствата в други 

славянски езици“, срв. сръб. или хърв. речник/рjечник (срв. Вук 

Караджич: Српски рјечник 1818). Рус. словарь, 1771 (ССРЛЯ, т. 13, 

1962: 1226) е сигурно калка от dictionarium. Впрочем лексемата словар 

е включена и в БЕР [БЕР VI 2012: 886] като заемка от руския, като се 

посочва годината 1871 и сп. Читалище като извор. В словенския е заета 

думата slovar от руския [Сной 1997: 582]. 

Смята се, че Исак Нютон е измислил цветообозначението violet 

за седмия цвят на спектъра [Хил 2014:1747] по името на цветето 

теменуга / violet. Името на цветето в англ. е заемка от фр., където също 

така се употребява за обозначение на цвета. В немския език е заето фр. 

цветообозначение (violett). Рус. фиолетовый (Фонвизин, 1762) 

изглежда е заемка от нем. „wegen f über nhd. violett aus frz. violet“ 

[Фасмер III 1958: 210], също в полския fioletowy и бълг. виолетов. 

Сръб. љубичаст, хърв. ljubičast (РСКНЈ 1923 –XI 679) < љубичица 

‘теменуга’, чеш. fialkový < fialka и словен. vijoličast < vijolica са 

навярно калки. Първият пример в РСКНЈ е показателен: „[У спектру] 

се јављају ... боје: црвена, наранчаста, жута, зелена, плава, љубичаста” 

(Уђбеник психологије, Београд, 1923). 

През 20-и век английският израз welfare ‘благополучие, 

благоденствие’ придобива ново значение ‘мероприятия за подобряване 

условията на живот на бедните’, на англ. ‘financial and other services 

given to people in need’ [Collins English Dictionary 1979]. Това значение 

е калкирано в шведския като välfärd, в немския като Wohlfahrt, в хол. 

като welvaart, в дат. като velfærd и се приема и от консервативните 

партии, така че в Дания напр. никоя партия не може да не включи 

velfærd в програмата си, макар че не винаги e съвсем ясно дали се има 

предвид ‘благоденствие’ или ‘мероприятия’. 

През Втората световна война английският епископ Уилям 

Темпъл (William Temple), автор на книгата Christianity and the Social 

Order / Христианството и социалната система (1942) употребява 

израза welfare state ‘държава с обезпечени социални грижи’. С 
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провъзгласяването на welfare state във Великобритания изразът влиза 

като калка в западноевропейските езици, напр. в немския. Във 

Великобритания философията на израза welfare state го прави 

официален през 1948 въз основа на отчета Social Insurance and Allied 

Services (1942) на сър Уилям Беверидж (Sir William, по-късно Lord 

Beveridge): https://www.britannica. com/ topic/ welfare-state – достъп 

15.07.2021. В немския е калкиран англ. израз welfare state като 

Wohlfahrtsstaat, в дат. калката е velfærdsstat: https://faktal.ink.dk/ 

titelliste/velfaerdsstaten – достъп 15.07.2021. 

В Германия изразът Sozialstaat (‘социална държава’) се 

употребява от 1870, за да обозначи мероприятията за подобряване 

условията на живот на бедните, проведени от немските Sozialpolitiker 

(‘социални политически деятели’) в рамките на консервативните 

реформи на Ото Бисмарк. В Италия изразът се калкира като stato 

sociale, а в Турция - като sosyal devlet. 

Бълг. духовит, сръб. духовит, хърв. duhovit, нем. geistreich са 

калки на фр. spirituel, това е неоспоримо, но калкирането при 

отделните лексеми е по-малко ясно. Бълг. духовит изглежда като 

русизъм, но руският израз е остроумный. Немският израз е по-стар, но 

от 17-и век придобива значението на фр. spirituel [Пфайфър 1997: 416]. 

За хърв. duhovit П. Скок пише: „Danas je pridjev izašao iz crkvenog 

govora i ušao u opći kulturni u kojem se nalazi i pridjev na -ovit duhòvit. 

Taj se danas općenito govori za čovjeka koji ima esprit“ [Скок I 1971: 372]. 

Първата употреба в българския на духовит [РБЕ IV: 488] е от 

Иван Вазов: „Те се смееха гърлесто и весело за всеки нов епитет, за 

всяко остро наименование, което им прикачаше духовитият Хаджи 

Ахил“. Изразът е по-стар, но е променил значението си. В 

многотомния тълковен речник се цитират примери от 1871, 1873 и 

1879 г. със значение ‘умен, даровит’ [БЕР IV 2012: 488]. 

Ит. spiritoso навярно е калка < фр., швед. snillrik < немски. 

Употребата в датския на vittig е повлияяна през18-и век от фр. spirituel 

и нем. witzig [Нилсен 1966: 461]. 

5. Калките и калкирането са типично явление в европейските 

книжовни езици и се срещат на всяко езиково равнище. Процесът на 

калкиране продължава. Нова семантична калка е исп. cadena ‘верига’, 

напр. cadena de comercios = бълг. търговска верига, хотелска верига < 

англ. chain. Калкитe са „невидими“, но може да се каже, че те са 

съществена част от лексиката на европейските книжовни езици. 
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AN ALMOST UNKNOWN HISTORY OF ARABIC LINGUISTIGS 

 

Stefana Dimitrova 
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Abstract: The article presents the book by Prof. V. A. Zveguintsev 

„History of Arabic linguistics“. Prof. Zveguintsev is a specialist in general 

linguistics, but in his first creative period he was engaged in Arabic and Iranian 

studies. So far, there is no other systematized history of Arabic linguistics. 

Key words: history of Arabic linguistics, phonetics, morphology, lexicology, 

lexicography, theory of particles, School in Basra, School in Kufa, Sibaweychi. 

 

През 1958 г. в издателството на Московския университет излезе 

книгата на проф. В. А. Звегинцев История арабского языкознания 

(краткий очерк). Това е един силно съкратен вариант на докторската 

му дисертация. Не намирам обяснение защо този труд, толкова 

популярен в Америка и в редица европейски страни, е почти 

неизвестен на нашите езиковеди и не е отразен в нито едно пособие по 

увод в езикознанието или по увод в общото езикознание. А колко 

важна е тази малка книжка за съвременната лингвистика можем да 

съдим още от първите думи на автора: „В лингвистичната литература 

(има се предвид периодът до 50-те години на миналия век – С. Д.) не 

съществува системно изложение на историята на възникването и 

развитието на източните езиковедски учения, въпреки че очертаната 

научна област е намерила в народите, обитаващи тази територия, 

прилежни и често много задълбочени изследователи. Нито един от 

трудовете по обща или частна история на езикознанието не засяга тази 

област. Книгата на В. Томсен История языкознания до конца ХІХ в., 

изложението на общата история на езикознанието в увода към 

изследването на Теодор Бенфай Geschichte der Sprachwissenschaft und 

orientalischen Philologie in Deutschland абсолютно подминават този 
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немаловажен етап в развитието на лингвистичните възгледи” 

[Звегинцев 1958:3]. В. А. Звегинцев изброява трудовете на Р. О. Шор, 

Х. Педерсен, С. К. Булич, П. Чакраварти, Л. Лерх, Х. Щайнтал и др., в 

които само на места бегло се проследява историята на езикознанието 

на отделни източни народи. Още по-смущаващо е положението с 

книгите на Х. Флюгел Граматичните школи на арабите Die 

grammatischen Schulen der Araber и на В. Гиргас Очерк 

грамматической системы арабов, в които историята на лингвистиката 

е подменена с биографии на отделни езиковеди, при това често 

базирани на материал от местни анекдоти и съмнителни 

интерпретации.  

Както е известно, арабската култура се развива като резултат от 

взаимодействието на много цивилизовани народи, населявали 

Арабския халифат. Затова терминът араби в културно отношение се 

възприема от автора с известни уговорки. Сред многото интересни 

данни, които той привежда, е и фактът, че през Златния век на исляма – 

епохата на Абасидите (749-846) от 45 най-изтъкнати дейци на науката 

и изкуството в халифата, официално наричани араби, 30 са били 

иранци. Във връзка с това терминът арабско езикознание съдържа 

определен условен момент, но все пак той не трябва да се 

хипертрофира, защото названието е оправдано от самия предмет на 

изследване – с малки изключения всички известни разработки са 

провеждани върху арабски езиков материал. Към малките изключения 

се отнасят наблюденията на арабски филолози над турския и 

монголския език, а така също цялостното творчество на Махмуд-ал-

Кашгари. 

 В по-нататъшното изложение ще бъде проследено виждането на 

самия проф. Звегинцев за арабското езикознание и градацията на 

фактите по важност и актуалност ще бъде представена в неговата 

интерпретация. 

Един от най-важните въпроси в споменатото изследване е 

въпросът за зараждането на арабското езикознание и за връзките му с 

другите традиции в зоната на изследването на езика. Историческият 

опит показва, че зараждането на езикознанието се стимулира или от 

наличието на различия между езиците или диалектите, или между 

отделни исторически периоди в развитието на един и същ език, както е 

станало в Индия във връзка с огромната дистанция между езика на 

Ригведа и разговорния език от времето на Панини и даже преди него. 

50



А. Кремер [Кремер 1877: 409] и по-късно К. Брокелман в капиталната 

си История на арабската литература [Брокелман 1890: 155] 

потвърждават, че езиковедските търсения на арабите през 

Средновековието са породени от аналогични причини. Eдно по-

подробно запознаване с историята на арабската култура показва колко 

високо са ценили арабите чистотата и богатството на езика си и колко 

усилия са били приложени за събирането, систематизацията и 

изследването на езиковите факти. Известна е и арабската народна 

пословица, според която мъдростта на римляните е в мозъците им, 

мъдростта на индийците – във фантазията им, на гърците – в душата 

им, а на арабите – в езика им.  

Подобни твърдения предизвикват силна опозиция и арабската 

езиковедска традиция се развива в условията на сериозна полемика, 

която в крайна сметка изиграва положителната роля на постоянен 

стимулатор. 

При относителната ясност за причините, породили арабското 

езикознание, въпросът за неговите отправни точки остава доста неясен. 

И сложен. Арабската научна литература позволява да бъдат 

определени местата, където е възникнала граматичната наука – това са 

Басра и Куфа, главните центрове на арабския живот и мисъл извън 

пределите на полуострова, докато не ги измества великата столица на 

Абасидите – Багдад. По една от най-разпространените версии за 

основател на арабската граматика се приема Абу’л асуад ад-Дуали, 

умрял в Басра през Омейядския период (през 688 или 718 г.). 

Знаменитият граматик от по-късния период Абу Убейд твърди, че 

учител на Абу’л асуад бил халифът Али. Според някои арабски 

езиковеди именно правоверният Али е авторът на първата арабска 

граматика, а всички негови ученици са били само технически 

помощници в процеса на създаването ú, като в първите арабски 

граматики прозира силно влияние на гръцката традиция, особено по 

отношение на най-общите граматични категории, напр. частите на 

речта. Това се обяснява с проникването в арабската култура на 

Аристотеловата логика, което е станало с помощта на сирийските 

учени.  

Трета гледна точка отнася създаването на първите арабски 

граматики към ХІ век, когато в арабския свят през Персия проникват 

не само сборници с индийски разкази, но и произведения от областта 
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на индийската математика и медицина. Според К. Брокелман няма 

основание да се оспорват и лингвистични заемки. 

 Естествено, че в такъв момент не е било благоразумно да се 

изработват принципи от самото начало и погледът да не се спира на 

готовите образци. Както показва примерът на другите науки, арабите 

никога не са се отказвали от утилизиране на културните постижения на 

другите народи. Затова напълно естествено е било и в този случай да се 

обърнат към формираните граматични системи – гръцката и 

индийската, където разработката е постигнала най-висока степен на 

съвършенство. 

В. А. Звегинцев намира рационално зърно във всяка хипотеза, 

защото в диспутите на арабските граматисти открива познати вече в 

историята на езикознанието теми: типично гръцките разсъждения за 

връзката между звук и понятие, за формите на номинацията; среща и 

сходни твърдения в системите на индийските и арабските граматики, 

особено в делението на звуковете от Халил по физиологичен принцип 

на 8 групи (махаридж), напълно съответстващо на 8-те „места” (stāna) в 

граматиката на Панини или делението на звуковете на шадид и раху, от 

една страна, и на сафир, такрир и  калкала, от друга, което несъмнено е 

подражание на индийските prayatna и anupradāna – но неудачно 

подражание, защото в арабската фонетична система нищо подобно на 

втората група не се наблюдава. Традицията отделните граматични 

положения да бъдат илюстрирани с примери от съвременната история 

и поезия, възприета от арабските граматисти, също има своите 

индийски корени.  

Може да се намерят още много примери в полза на една от 

споменатите гледни точки, но те няма да докажат решаващото чуждо 

влияние, а още повече няма да припишат основополагаща роля на 

чуждите традиции за възникването на арабското езикознание. 

Основният недостатък на всички изброени гледни точки е стремежът 

арабската мисъл да бъде прикачена към една единствена национална 

традиция, било то своя или чужда, като се забравя, че в момента на 

зараждането на арабската лингвистика в халифата се кръстосват 

различни култури, в това число и гръцката, и индийската, и иранската, 

и сирийската. Често се подценява основният момент – ролята на 

самите араби за формиране на собствени езиковедски възгледи и за 

описание на родния им език. Така например в Басра, където са 

съсредоточени бедуини от различни племена с различни диалекти, 
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където намират убежище различни религии, където действат 

многобройни чуждоземни търговци, там, където друговерците се 

привличат към исляма, възниква преди всичко необходимостта от 

изграждане на някаква система от мероприятия за осигуряване на 

правилното произношение и интепретация на „чудото на божественото 

красноречие” – Корана. Така практическата необходимост поставя 

пред младата арабска култура динамичната задача за създаване на 

национална азбука. Тук арабите правят решителна крачка напред. Вече 

Сибауейхи ясно разграничава графичния символ от самия речев звук и 

подчертава несъответствието между произношението и изписването. 

Негови последователи очертават 3 значения на речевия звук: мислимо, 

фонетично и графично. По отношение на делението на звуковете на 

гласни и съгласни от физиологично гледище арабите изпреварват 

фонетистите от другите страни и дори бихме могли да твърдим, че 

изказаното от тях мнение за функционалните им характеристики 

напълно се потвърждава от съвременните експериментатори. За 

болшинството езици в света и сега е валидно твърдението на Шатиби: 

Съгласният е същност, а гласният – акциденция (проява на случайно, 

преходящо свойство – С. Д.). Това значи, че гласният е само 

сричкообразуващ елемент и казано по съвременен начин фактически 

понятието вокал се отъждествява с понятието силаба. Тези две понятия 

се покриват с общия термин харака. Важно е да се отбележи, че 

арабският фонетист си е представял консонанта без харака, но не и 

обратното. 

Арабите първи описват физиологично назализацията и 

фрикацията. Първоначално арабските учени разпростират 

изследванията си върху широк кръг от емпирично събран материал. 

Затова сред основните положения на фонетичната система, изложена 

от автора на знаменития Ал-китаб Сибауейхи, са разграничаването на 

звуковете по участие или неучастие на гласа, по напрегнатост и 

ненапрегнатост, по отвореност и затвореност, по издигането на езика в 

устната кухина и т.н. Прекрасно осведомени по анатомия, арабите 

добре осмисляли ролята на всеки орган на речта в процеса на 

артикулацията. Те обръщат особено внимание на фарингса, ларинкса и 

гласните струни. Може да се твърди, че са имали напълно точна 

представа за физическия процес, свързан със звукообразуването. 

Казано на съвременен език, те са описали добре това, което ние сега 

наричаме експирация, звукообразуващи прегради и резонанс. 
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Интересно е да се отбележи, че този въпрос е вълнувал и великия 

мислител на Изтока Абу Али Ибн Сина (Авицена), автор на труда 

Причини за възникването на речевите звукове (вж. изданието, 

осъществено в Кайро, 1932, гл. 11). И което е особено важно: 

постигнали такива успехи във физиологията на речевите звукове, 

изяснили значението на местообразуването и модификацията на звука, 

те не класифицират елементите на фонетичната система по 

образуващите ги органи, а по схемата на Сибауейхи – т.е., по 

артикулаторните им характеристики. Това им дава възможност да 

разработят основно въпроса за онези фонетични изменения, които ние 

сега наричаме комбинаторни. 

В античния свят не се среща такова точно разграничаване на 

буква и звук, не се говори за преградността, назализацията и 

фрикацията като типични процесуални характеристики на звуковата 

система.  

От фонетичните промени арабското езикознание се насочва към 

по-глобалния въпрос за езиковите промени и търси обяснение на този 

факт. Могат да бъдат цитирани много учени, които третират 

промените в езика като езикови грешки и обясняват самия процес на 

възникването им с психологически причини. При това за главен 

фактор, предизвикващ езикови промени, се признава честата употреба 

на дадена дума. Един от тези учени е Музхир, който твърди, че 

„причината на езиковите грешки се крие във факта, че хората желаят 

да кажат нещо, а го прикриват с друга дума” - цит. по M. Брайман 

[Брайман 1934: 57].  

В обяснителния момент се забелязва определен наивитет, 

относително опростяване на нещата, но едно общоприето в 

средновековната арабистика положение, формулирано още от 

Сибауейхи, се възприема и днес от европейските лингвисти – става 

дума за това, че езикови промени могат да бъдат предизвикани от 

стремежа към удобство и към яснота. Въведеното от арабите понятие 

мадд има по същество нещо много общо с онези нестандартни езикови 

загуби, така подробно и задълбочено изследвани в началото на ХХ век 

от Микола Крушевски. 

От изложеното дотук може да възникне невярната представа, че 

най-разработеният аспект на арабското езикознание е фонетиката. Но 

всъщност лексикологията и лексикографията са водещите дисциплини. 

В. А. Звегинцев поставя на първо място лексикологията и доказателно 
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развива тезата си. Първото поколение арабски езиковеди от времето на 

възникването на школата от Басра е представено от Иса ас-Сакафи, 

Абу Амр ибн ал-Ала и Юнус ибн Хабиб. Почти никакви техни трудове 

не са достигнали до нас, но дейността им е оставила следи в 

изследванията на последователите им. Те всички са се занимавали със 

събиране и тълкуване на древните паметници на арабската словесност, 

но са отделяли внимание и на теоретични въпроси и са постигнали 

съвсем определени успехи. Иса ас-Сакафи (умрял 766 г.) е известен 

като четец на Корана. Твърди се, че е написал 70 граматични труда и 

дори някои арабисти го смятат за основател на арабската граматика. 

Негов ученик е Сибауейхи, който е изпитал осезаемо влиянието на 

книгата му Събирател. Абу Амр ибн ал-Ала е също известен като 

каноничен четец на Корана и установените от него правила за четене 

на сакрални текстове се изучават и след смъртта му (770 г.), 

пропагандират се особено от ученика му Юнус ибн Хабиб, освободен 

роб от персийски или арамейски произход. Неговите трудове са главно 

в областта на етимологията. Основните от тях са Книга за наречията  и  

Книга за аналогията в граматиката. Усилията на тези трима 

патриарси на арабското езикознание създават комфортни условия за 

изследователската дейност на един от най-големите учени в 

арабистиката – Халил ал-Фарахиди (умрял 791 г.). Той е известен като 

автор на първия арабски речник Китаб ал-Айн. Освен другите си 

достойнства този речник има и една интересна особеност: думите в 

него са разположени по фонетико-физиологичен принцип, точно както 

в санскритската традиция: първо място заемат гутуралните звукове, 

после палаталните, съскащите, шушкавите, езичните, лабиалните и 

накрая глайдовете.  

В речника на Халил се чувства и гръцко влияние, особено в 

предложената там класификация на науките. Арабският научен живот 

се сближава с този в Древна Гърция и по един друг признак – част от 

научните постижения се представя не в писмена, а в устна форма. Това 

напомня Сократовите лекции на Атинската Агора. За пример може да 

бъде посочена метричната система на Сибауейхи, която е известна 

само по преразказа на по-късните автори. Може да бъде напомнен и 

знаменитият багдатски диспут на Сибауейхи с куфския му съперник 

ал-Кисаи, след който загубилият в спора Сибауейхи се завръща в 

родината си Персия, където е известен с истинското си име Аму Бишр 

Амр бен Осман, и наскоро умира. 
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Като една от най-забележителните фигури в арабската култура е 

представен в книгата на Звегинцев роденият в Басра ал-Асмаи (740-

828), известен с необикновената си памет, дала му възможност да се 

изгради като истински енциклопедист. В многобройните му 

лексиколожки трудове богатият словесен материал от диалектите на 

арабските пустинници е разположен по предметен признак, напр. 

частите на конското тяло, диалектните названия на камилата, на дивите 

животни и т.н. Блестящата му репутация го превръща в най-цитирания 

автор, а делото му е продължено от многобройните му ученици, сред 

които особено изпъква споменатият по-горе Абу Убейд (770-837), син 

на един гръцки роб, съставил първия стигнал до нас сборник от 

пословици и написал, освен всичко друго, един абсолютно оригинален 

лексиколожки труд за редките изрази, състоящ се от 1000 глави, 

илюстрирани с 1200 стиха. Според преданието авторът е работил над 

него 40 години. 

Като най-блестяща фигура на граматичната школа в Басра се 

очертава ал-Мубаррад (826-898), усвоил и Куфската традиция, но 

поддържащ през целия си творчески живот непримиримото 

съперничество между Куфа и Басра и известен с полемиките си с 

Талаба. Основният му труд е Камил - книга за класическия арабски 

език, истинско събитие в историята на арабската филология. При това 

тя е изградена по един типично арабски начин, за което свидетелства 

следният цитат: „...ние споменаваме за всичко по малко, така че с 

бързата смяна на темите да предпазим читателя от скука, да смесим 

сериозното с мъничко шега и така да дадем на душата и сърцето 

възможност да си починат” - цит. по Ал Мубаррад [Мубаррад 1932: 

66].  Този композиционен стил доминира в арабистиката до Х век. По-

късно авторите се отказват от подобен начин на изложение, 

възприемат нови методи за презентация на материала и винаги 

подчертават границата между старата и новата наука. Тази граница е 

отбелязвана и от чужденци, запознати с арабските езиковедски 

трудове. „Граматиката на арабите е религия, нашата граматика е 

разум” – пише Абу Сулейман, един от представителите на 

аристократичната иранска фамилия Тахириди. Последният знаменит 

представител на Басрската школа е Мухаммад Ибн Дурейд, по 

изумителен начин съставил с помощта на многобройни писари най-

пълното синонимично описание на арабската лексика. Той предлага 

500 синонима за меч, 500 за лъв, 1000 за камила и т.н. 
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Сведенията за школата в Куфа са по-оскъдни и вероятно затова от 

наше съвременно гледище трудно може да се обясни какви са 

различията ú с школата в Басра и защо са се водили толкова 

продържителни спорове между учените от двата града. Може да се 

предположи, че тук е намесен силно екстралингвистичен фактор.  

За основател на школата в Куфа се смята ал-Руаси, но за научната 

му дейност нищо точно не е известно. Най-древният запазен до наши 

дни трактат на Куфската школа е Трактат за грешките в народния 

език, написан от иранеца ал-Кисаи (умрял ~ 805 г.). Той се е обучавал и 

в Багдад, и в Басра при Халил и по негов съвет е живял известно време 

сред бедуинските племена. Може да се каже, че той е 

основоположникът на теренните изследвания, които са в основата на 

наблюденията на съвременните диалектолози. В този смисъл за пряк 

негов последовател може да бъде признат багдадският учен Ибн ас-

Сиккит, автор на труда За подобряването на езика, който може да се 

счита за пръв опит за кодификация на арабския език. Въпреки че проф. 

Звегинцев изразява съмнение по отношение на добрата граматична 

подготовка на ал-Кисаи, признава, че той е поставил за пръв път някои 

теми в арабистиката, напр. за различните типове прономинално Xā в 

Корана и др. 

Проф. Звегинцев отбелязва високото равнище на арабската наука 

като цяло през ХІ и ХІІ в., но констатира, че повечето граматични 

изследвания от този период имат компилативен характер. Постепенно 

Куфа и Басра губят лидерската си роля, за известно време 

езикознанието намира приют в университета Низамийя, основан от 

главния везир на Селджуците Низамалмулк предимно с теологическа 

насоченост. Като една от най-колоритните фигури на границата между 

ХІ и ХІІ век се очертава Маухиб ал-Джавалики (1073-1144), оставил за 

историята първата граматика в стихотворна форма. Друг виден учен от 

този период – Адаррахман ибн ал-Анбари (1119-1181) – е фактически 

първият арабски историк на филологията (всъщност на самото арабско 

езикознание), която е построена като поредица от персоналии на 

езиковеди и учени, докоснали се до езиковедските проблеми. Той 

отделно съставя и трактат за дву- и триезични речници, като отразява 

разногласията между учените от Куфа и Басра. 

   През ХІ век мощният организъм на Арабския халифат започва да 

се разпада. Лингвистиката напуска изконните места на своя 

първоначален разцвет и центърът на научната дейност се пренася в 
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източните мюсюлмански страни. Тогава се наблюдава възраждането на 

таджикския и персийския език, на които е писала цяла плеяда от 

велики поети. Но арабският език все още запазва позицията си на език 

на науката и религията и започва да играе на Изток ролята, която в 

Западна Европа е играл латинският език, а в славянския свят – 

старобългарският. Затова развитието на източната лингвистика не се 

насочва към нов езиков материал, а остава доста херметично затворена 

в рамките на класическия арабски език.  

Последната част на представяната тук книга е посветена на 

персийските, индийските и др. езиковеди, посветили живота си на 

описанието на арабския език.  Творчеството на последния крупен 

езиковед, персиеца ал-Фирузабади, е и последната дума в 

лексикографските постижения на арабската лингвистика и 

заключителна поанта в богатата история на арабската филология от 

Средновековието. След опустошителните набези на монголските 

нашественици Куфа и Басра запазват само сянката на миналото си 

величие. 

В. А. Звегинцев дава висока обобщена оценка на лингвистичните 

изследвания на арабите и преди всичко на огромния събран и 

систематизиран от тях езиков материал. Той отбелязва, обаче, че 

успехите на арабското езикознание дълго са отбягвали от погледа на 

европейските учени. Пряк наследник на александрийските граматични 

разработки, средновековна Европа при първото си бегло запознаване с 

арабската традиция отбелязва само прилежното изучаване на родния 

език. Но положението се променя през Възраждането, когато се 

засилва интересът към източната филология и преди всичко към 

семитските езици. Това е свързано с дейността на много учени, сред 

които особено се откроява Йосиф Юстус Скалигер (1540-1609). 

Започва да се изяснява фактът, че арабската филология, която не е така 

сковаващо обвързана с философията като гръцката, развива силно 

емпиричния подход и създава по-добри условия за изясняването на 

природата на човешкия език. Именно това обяснява повишения 

интерес на арабите към други езици и съставянето на редица 

многоезични речници. Може дори да се говори за наченки на 

сравнително езикознание в трудовете на Махмуд ал-Кашгари 

значително преди оформянето на това направление в Германия от 

школата на Франц Боп. 

58



Вероятно много от твърденията на проф. Звегинцев няма да 

намерят подкрепа у всички съвременни арабисти и историци на 

езиковедската наука. По редица въпроси той самият влиза в спор с 

руски и чуждестранни специалисти. Но заслугата му на европейски 

първопроходец в една толкова сложна и далечна езиковедска ситуация  

е безпорна и, струва ми се, все още недостатъчно оценена.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Abstract: The article describes collaborative fieldwork undertaken by the 

author, her students, and Bulgarian colleagues, and the relational database 

Bulgarian Dialectology as Living Tradition, constructed on the basis of recordings 

made on these expeditions. The site contributes to Bulgarian dialectology not only 

new field material and detailed descriptions of the local dialects studied, but also a 

highly innovative way of cataloguing grammatically significant phrases within the 
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I am pleased to honor our esteemed colleague Todor Bojadžiev on 

this occasion by describing the international project to which he and the late 

Maksim Mladenov gave invaluable guidance and support.  

The genesis of this project lay in collaborative fieldwork between an 

American scholar (myself) and various Bulgarian scholars, with the primary 

expeditions taking place in 1993 and 1996. The 1996 expedition also 

included students, both American and Bulgarian; most of the recordings 

made on this expedition were of the Erkeč dialect. A volume of papers, 

containing research reports written by each team member, and summaries of 

the expedition’s overall goals and achievements, was published in 

California in a volume entitled Revitalizing Bulgarian Dialectology 

[Alexander and Zhobov 2004]. 

Because the original research questions underlying the first field 

trips had concerned dialectal phraseology and discourse phenomena, the 

field team decided to abandon traditional questionnaire work and to focus 

on recording as much natural conversation as possible. Consequently, as a 

result of expeditions undertaken under the direction of the same team, a very 

large amount of material was gathered. The question then was whether to 

digitize and make available as a corpus all the recorded material, after the 

manner of the Transdanubian Electronic Corpus [Mladenova and 
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Mladenova 2001-2013], or to extract selections from the material and 

present these in a more thoroughly annotated fashion. The latter course was 

chosen, and the website now known as Bulgarian Dialectology as Living 

Tradition [Alexander and Zhobov 2011-2016] was created. This site, 

referred to henceforth as BDLT, is structured around carefully chosen 

excerpts from field recordings representing 71 different villages within the 

boundaries of the Republic of Bulgaria. Most of the material is from the 

above-mentioned expeditions but the site also includes material from 

previous trips made by individual expedition members, their colleagues and 

their students. It is important to note that all material on the site was 

recorded in the same manner, and that all transcriptions were made by the 

same personnel: this assures consistency of presentation. 

The material on the site is intended as a new contribution to 

Bulgarian dialectology, partly in terms of material but primarily in terms of 

organization. All texts are transcribed, both in the Cyrillic orthography used 

by Bulgarian dialectologists and in a modified IPA transcription, and each 

text is accompanied by the corresponding audio track, drawn directly from 

the original field recording. But the site is also intended to make the 

achievements of Bulgarian dialectology more accessible to non-Bulgarians: 

individual words in all excerpts are given English glosses, and a line-by-line 

translation into English is provided. Furthermore, a detailed description of 

the local dialect represented by each of the 71 villages visited is provided, 

illustrated using examples from the texts on the site. These descriptions are 

posted on the site in English, with a link to the same detailed description 

written in Bulgarian.  

The transcribed and translated texts, the audio recordings of the 

texts, and the detailed descriptions of the base dialect to which the speech of 

each visited village belongs, provide a good overview of Bulgarian dialectal 

diversity. In terms of actual villages represented, the coverage is sparser 

than that of the Bulgarian Dialect Atlas [BDA 1964-1981], or of the 

interactive map provided on the website of the Institute of the Bulgarian 

Language [IBE 2014]. In terms of information provided, however, the site is 

much richer. With respect to the magisterial dialect atlas, it is clear that the 

maps and commentary in the dialect atlas provide vast amounts of highly 

valuable data. However, the questionnaire format of the atlas means that the 

data presented are restricted to individual words, each chosen to illustrate 

particular questions of phonology, morphology, accent placement, or the 

lexicon. The added value of BDLT is precisely in the fact of actual 
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conversational text, which allows analysis of the speech stream at levels 

higher than the individual word. As for the IBE colorful interactive map, it 

is clear that many more villages are represented; however, the descriptive 

information given for each village is extremely brief, and the few brief 

audio samples provided are not transcribed or annotated in any way. Here, 

the added value of BDLT is in the detailed description of each local dialect, 

the lengthy texts available both in transcription and as audio files, and above 

all in the extensive tagging accompanying each text.  

The information provided by these tags allows users of the site not 

only to peruse individual texts and listen to the original recordings, but also 

to use the texts as raw data for research of various questions. The tags have 

been sorted into five different “searches”. Four of these are relatively 

normal for this type of site, but the fifth, created especially for the purposes 

of this site, is highly innovative. I shall describe the first four briefly, and 

the fifth in more detail. 

Each word (or “token”) in each text is tagged to reflect the basic 

grammatical information relevant to that word, marking tense, aspect, 

person, number, case, gender, and the like. Information specific to 

Bulgarian, such as definiteness (and in the case of relevant dialects, the 

distinction between proximal, medial, and distal deixis), is also entered. 

When individual tokens serve some sort of pragmatic function in the 

discourse, such as expressing hesitation, backchanneling, or fulfilling the 

hortative, exclamatory, or ostensive functions, this is also noted. In this 

Wordform search, users can request a listing of words which display any 

combination of the above tags, either all words, or all instances of the tags 

on any one specific named noun or verb.  

Many tokens are also given tags from among a much broader range 

of topics, subsumed under the label Linguistic Traits; a link on the page 

gives a full list of the tags. These are more fine-grained features of 

phonological or morphological interest than those listed under the basic 

Wordform search. A particularly interesting feature of this search is the 

ability to search for results of particular Old Bulgarian sounds or sound 

combinations, and to design each search as broadly or narrowly as desired. 

Consider for instance dialectal reflexes of Old Bulgarian “jat”. One can 

simply search for all of them, or one can narrow the search to specify 

whether the desired result occurs under stress or not, and/or the type of 

morpheme in which it occurs, and/or whether or not it is in the environment 

of palatalization and/or whether or not it is in the environment of the 
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consonant /c/. Finally, one can specify the specific vowel shape of the 

realization.  

The listings resulting from the above two types of searches are 

superficially similar to the data available in BDA, in that the central element 

is a single word exemplifying some particular trait, and that the list is 

accompanied by a map showing the geographical distribution of the results 

of that search. The added value of BDLT here is considerable: each 

displayed token is given in the context of the entire line in which it occurred 

(in natural conversation), rendered both in transcription and translation, and 

each is cross-referenced to its source on the site. Users can thus immediately 

turn to the full text, where they can not only see the form in its broader 

context but also hear it on the original audio, again in its natural context.  

In the third search, each token is given a Lexeme tag, identifying the 

standard Bulgarian lemma (dictionary form) to which it corresponds; where 

such does not exist, a “dialectal lexeme” is created. Whereas all other tags 

on the site are in the Latin script, these are in standard Bulgarian Cyrillic. 

By selecting any one lexeme, users can see all the different phonetic 

implementations of that lexeme on the site, and can locate the text and line 

in order to hear any one spoken form. Lexemes are also identified for 

elements of interest such as source of borrowing, loan translation, folk 

etymology, and the like. 

The fourth search, called Thematic Content, takes advantage of the 

fact that texts on the site have been selected not only to display the maximal 

amount of dialectal features, but also to function as well-formed discourse 

chunks containing material of narrative or ethnographic interest. Here, tags 

have been assigned to chunks of text in which particular topics are 

discussed. Whereas in the previous three instances, all tags are attached to 

individual tokens, in this instance tags are attached to lines of text. The 

resulting chunks of lines are displayed without grammatical or lexical tags, 

to make the results easier to read for content. 

The fifth and final search, entitled Phrases, was created specifically 

for this site, in response to the research team’s original focus on dialectal 

phraseology as it occurs in connected speech. In contrast to the first four 

searches, which tag either individual tokens or whole lines of text, it centers 

on specific phrases, defined here as “grammatically significant groups of 

tokens, the meaning of which is impossible to tag at the level of the 

individual token.” To my knowledge, no other such site has developed a 
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similar capability. (Examples in the section to follow are drawn from 

BDLT; they are identified by text name and line number within that text.) 

All languages and dialects contain such groups of words, but 

Bulgarian is particularly rich in them, and the dialectal variation with 

respect to some of them is of great scholarly interest. The most obvious 

examples of “grammatically significant group of tokens” are compound 

verb tenses. For instance, all forms of the future tense consist of an auxiliary 

and a conjugated verb form. In the case of the affirmative future in standard 

Bulgarian, the auxiliary is a single particle; but in the case of all other future 

forms (the negative future, and both affirmative and negative forms of 

future in the past, future perfect, and future perfect in the past), the auxiliary 

itself consists of more than one token. When it comes to dialectal variation, 

a word-based search, either in BDA or BDLT, can display results only for 

the form of the future particle. In the phrase search, however, one can search 

for affirmative forms of each of the tenses using tags naming those tenses, 

and for negative forms by adding the tag for “negative”. The phrase search 

page also includes tags for historically interesting stages in the development 

of the analytic future, such as the presence of the complementizer in the 

affirmative future, e.g. če da dojdem [Vŭrbovo 1:45] or its absence in 

negative future, e.g. nema vidim [Belica 2:50], or of a conjugated auxiliary 

in the simple future, e.g. ču ga poparim [Nasalevci 1:87], or of the non-

conjugated auxiliary in the future-in-the-past, e.g. še si turehme 

[Čokmanovo 1:30]. 

The phrase search also includes tags for other compound tenses, such 

as the perfect, pluperfect, and Romance perfect, e.g. n’emam s’ato [Golica 

3:175]. What is most valuable here, however, is that the search can 

distinguish between the perfect tense (= past indefinite) and the renarrated 

mood. The token-based search in BDLT can elicit results only for the single 

L-participle; without surveying each individual example in the context of its 

line, the user cannot tell what tense-mood form it is part of. In the phrase 

search, however, one can elicit two separate lists, one by choosing the tag 

“perfect” and the other by choosing the two tags “aorist” and “renarrated”.  

One is also able to locate other phrases containing verbal forms. One 

tag searches for compound imperatives, and elicits both negated commands 

of the sort nemoj dumaj [Kruševo 4:4] and sequential imperatives of the sort 

idi otkini [Stakevci 2:7]. Another searches for coordinated idioms, phrases 

where identical predicate forms are joined by the negative particle, such as 

sə vid’eli sə ne vid’eli [Markovo 115] or skɤp ne skɤp [Šumnatica 3:156]; 
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while yet another searches for non-verbal predicates of the sort sram me e 

[Babjak 4:5].  

Clitic forms are extremely important grammatical elements in 

Bulgarian, and one of the major achievements of the BDLT phrase search 

component is its ability to tag the different types of phrases containing 

clitics. One can search for clitics used as possessive markers, e.g. sestra mu 

[Belica 1:15], as ethical datives, e.g. tva ti unuva ti [Sǔrnica 1:143], or 

within a less well defined noun phrase, e.g. moj si d’adu [Stalevo 4:51]. 

Most frequently, of course, clitics function as verbal objects; in this instance 

one has the option to specify whether they occur singly, or in sequence with 

another clitic object or reflexive particle. One can also specify the form of 

which they are the object: usually this is a specific verbal tense form, but 

sometimes it is an ostensive particle, such as in the phrase jala go 

[Gradec1:128].  

Phrases including both clitic objects (as well as the reflexives se and 

si) and the negative particle are of special interest to dialectologists because 

of the variation in word order. Thus, while the tag “negative” functions 

singly when added to tags specifying the future tense, or the perfect tense 

without pronoun objects, it functions as a series of tags when there is any 

possible variation in word order. Although most instances display the 

standard (and unmarked) order, in which clitic objects follow the negative 

particle and precede the verb, one also finds instances of clitic objects 

preceding the negative particle, e.g. da mi te ne vidat [Skrŭt 1:61], or of 

clitics following a negated verbs, e.g. ne pada se [Gorno Vŭršilo 1:16]. 

When the sequence includes verbal auxiliaries, one also finds instances of 

negation following the clitic, but preceding the auxiliary, e.g. aku mu ne e 

dobre [Vladimirovo 1:119]. And while most instances follow the standard 

(and unmarked) order, in which clitic objects follow the 3rd singular verbal 

auxiliary, but precede all other auxiliary forms, there are instances of the 

reverse patterns, e.g. ne e me bol [Repljana 1:69], or ne ja sa praznuvali 

[Bansko 246]. 

Clitic pronouns also appear frequently as reduplicatives, either of a 

nominal form or of a long pronominal form, and here too there is variation 

in word order. Tags in the phrase search allow one to find all such 

combinations in this category: one can specify both the nature of the 

doubled form, and the order of the components. Thus, one can find 

sequences of doubled pronouns in which the clitic precedes the long 

pronoun, e.g. ja vodite neja [Gela 3:6], as well as those in which it follows 
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it, e.g. mene mi stanə [Drabišna 1:46]. Similarly, one can find sequences of 

doubled nouns with the clitic preceding, e.g. ta gi ne znam sičkite (Belica 

1:101), or with the clitic following, e.g. idina mi sin gu ubiha (Golica 1:4). 

In fact, since it is unusual for long pronominal forms to occur without a 

short form double, the site includes a tag isolating those instances where 

only the long form is used, e.g. n’emu dadohə [Huhla 3:41]. 

There are also numerous other phrases of interest for which the site 

provides tags. Examples of these are phrases with second accusative, e.g. 

misirka mu vikame [Baskalci 1:39], approximative numbers, e.g. sedem 

osem [Oborište 1:7], as well as instances of multiple determination, e.g. 

nejnata vnukata [Gorno Vŭršilo 2:33], of repetition of the L-participle form, 

e.g. četela četela četela [Stakevci 3:27], of personal pronouns used as 

demonstratives, e.g. n’egu den [Drjanovec 1:60], or of the absence of 

expected count form in masculine nouns, e.g. tri praznici [Vladimirovo 

1:104]. 

Perhaps the most valuable contribution of the phrase search, 

however, is in the analysis of dialectal accentuation, and especially the well-

known double accent. When such accentuation occurs within a single word, 

instances of it can be tabulated both by BDA and by BDLT (as a linguistic 

trait), e.g. kùmuvètu [Dolno Draglište 2:11]. But one can only get a full 

picture of the extent of double accent within Bulgarian dialects when one 

views it as a phrasal phenomenon, and not a lexical one. Only the BDLT 

phrase search can retrieve instances such as dadème sì gu [Babjak 3:21], 

čùle lè ste [Bansko 79], or raždàli gò sme [Dolko Draglište 1:28]. Similarly, 

only BDLT can demonstrate how many instances double accent within 

single words are in fact due to the presence of following clitics, e.g. vèemè 

gu [Babjak 2:11], òdilè sme [Kruševo 3:155]. 

The BDLT website honors the riches of Bulgarian dialect diversity. I 

am proud to have developed this site, together with the help of students and 

colleagues both in Bulgaria and the U.S. All who have worked on the site 

honor Prof. Todor Bojadziev for his support and contributions to this site in 

particular, and to Bulgarian dialectology in general. 
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Abstract: The study describes the construction of an adaptive speech 

matrix in the Romani language based on an examination of the distribution of 

Romani phonemes in the translation of the text of the New Testament into Romani. 

In addition, surveys of speech habits and skills in several localities in Slovakia 

played an important role in the design of the matrix. The minimum number of 

sentences covering all the inter-word transitions of the matrix was determined, the 

sentences were digitally recorded and standardised according to the RMS value. 

This was followed by the development and implementation of perceptual tests to 

determine the influence of the mother tongue, if the test sentences are written in a 

language that the percipient does not master. 

Key words: Audiometry, Romani, adaptive speech matrix, bubble noise, 

perception tests. 

 

Introduction 

 Hearing loss and deafness are health conditions of the auditory 

system that reduce a person's quality of life. They are treated in ORL clinics 

(often associated with head and neck surgery) by several methods. One 

group of methods optimises the operation of the auditory system with an 

electronic support device, which amplifies the sound wave coming into the 

ear. True, in cases where some parts of the auditory tract (middle and inner 

ear) are not functional, a cochlear implant is applied, which, in addition to 

amplifying the acoustic wave, transforms it into electrical impulses divided 

according to the frequency of sound and brings them into Corti's organ. 

Corti's organ is thus a frequency analyser, it transforms incoming electric 

impulses into bioelectric impulses, it brings them into the nerve fibres so 

that they get into the brain through the auditory nerves. 

Because the degree of hearing loss is different for each person, it is 

essential that in the patient's rehabilitation process, the hearing aid device is 

adjusted to get the best outcome.  
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 Adaptive speech matrix 

 Testing the functionality of the auditory tract before and after the use 

of hearing aids is usually performed in speech audiometry by playing a set 

of isolated words, sentences from large speech databases, and in recent 

decades by playing sentences with the same syntactic structure from an 

adaptive speech matrix. The principle of matrix speech tests was published 

in 1981 by B. Hagerman [Hagerman, 1981, 1982]. A matrix is a set of 50 

words, from which a large corpus of 100.000 sentences with a fixed 

structure may be created by combinations: proper noun, verb, numeral, 

adjective, and subject. By playing a selected set of sentences in noise, 

hearing skills can be measured in healthy people, but also in people with 

hearing loss. A specific type of noise (the so-called masking noise), whose 

spectral characteristics are identical to the spectrum of the useful speech 

signal, is an important part of these tests. When the signal has a wide 

frequency spectrum, such as e.g. speech, even the masking signal should 

have a wide spectrum. Broadband noise can be used to mask speech – white 

noise, pink noise, and noise whose spectrum contour is similar to the 

average long-term speech spectrum. A good form of masking noise in 

speech masking is bubble noise (glare, cocktail noise), a mixture of speech 

of several speakers; the number of speakers from 4 to 16 is reported in the 

sources. For practical reasons, it is convenient to mix the test sentences to be 

masked when preparing bubble noise (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Long-term average spectrum of white noise, pink noise, and bubble 

noise mixed from 14 voices 
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 Because our research was into a Romani language, we prepared an 

adaptive test matrix in Romani. It was a linguistic task in which it was 

necessary to choose suitable words forming an ordered set of ten freely 

interchangeable words in the relevant categories (proper name, verb, 

numeral, adjective, and subject); for more details see Tab. 1. The created 

test sentences always have 5 words, while their mutual exchange without 

loss of meaningful content is a necessity. The subject is placed last in the 

sentence. These are words that meet all the above requirements, such as e.g. 

knowledge of the word, neutral meaning, and absence of markedness, 

combinability, logical continuity, etc. It is even permissible to create an 

adaptive test matrix from words that are not completely grammatically 

correct, but it is essential that the words in the matrix are known and used in 

the target group for which the matrix is intended [Akeroyd et al., 2015]. 

 

Proper 

noun 
Verb Numeral Adjective Object 

 

O Gejza dikhel efta buchle gende 
Gejza sees seven 

wide books 

O Peter garuvel ochto bare čitrišagi 
Peter hides eight 

large paintings 

E Eva cinel deš cikne roja 
Eva buys ten small 

spoons 

O Martin ľidžel eňa phure gereki 
Martin wears nine old 

coats 

E Helena rodel but neve pira 
Helena looks for a lot 

of new pots 

E Vjera arakhel frima lačhe lavuti 
Vjera finds few good 

violins 

E Jana kidel buter žuže khosne 
Jana takes more clean 

scarves 

O Jozef mangel biš šukar gada 
Jozef asks for twenty 

nice dresses 

E Marija del panč dragane trasta 
Marija gives five 

expensive irons 

E Zuza kamel trin tuňe košara 
Zuza wants three 

cheap baskets 

Tab. 1. Adaptive test matrix in the Romani language 
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When choosing suitable words, we also paid attention to the 

phonological balance of selected words in the matrix. The extent to which 

the distribution of phonemes from the adaptive matrix corresponds to the 

Romani vocabulary is indicated by the chart of the frequency of occurrence 

of individual sounds, which is shown in Fig. 2. Slight deviations in the 

numbers for individual vowels are permissible, as the selected 50 words 

represent just a fraction of the vocabulary of the Romani language. 

 

 
Fig. 2. Comparison of the distribution of Romani sounds in the adaptive test 

matrix and in the New Testament 

 

Test development 

The matrix developed of 50 words is the basic sound material for 

composing test sentences. In order to be able to create test sentences in 

acoustic speech, in addition to words, it was necessary to record all the 

possible transients – audio inter-word connections. It follows from 

combinatorics that for a matrix with ten rows and five columns, there are 

one hundred 5-membered sentences in which all the transients are found. 

We recorded these sentences with a Rode NT 2000 microphone in the * 

.wav format with a resolution of 32 bits per sample and a sampling 

frequency of 44.100 Hz. The recording took place at the Language 

Information and Communication Laboratory (LICOLAB), Faculty of Arts, 

Pavol Jozef Šafárik University in Košice. After taking a recording of 100 

sentences, the quality of each recorded sentence was checked by three 

independent evaluators. In case of imperfect pronunciation, incorrect 

wording of the sentence or change of pace of speech, or any other defect, we 

repeated the recording of the relevant sentence. We standardised all the 

sentence recordings to an RMS value of -17 dB. 
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The construction of the test sentences consisted of the following 

steps: cutting the sentences into words, re-synthesis of new sentences, 

calibrating the amplitude, perceptual check of the sentences, and adding 

noise on the 2nd track. Altogether we created three series of tests of one 

hundred sentences each. 

The first series of tests consisted of hundreds of sentences that were 

actually recorded. In these sentences, inter-word transitions were produced 

in a natural way, without any artificial intervention. 

The second series of tests required generation of a hundred new 

sentences. We formed the audio files of these sentences from the sentences 

of the first series of tests, i.e. by cutting the original wav files into parts – 

words from which a new recording was then made. We cut the sentences 

into individual words so as to preserve the transient at the end of the cut-out 

word. Thus, there was no transient left at the beginning of the next word 

after cutting-out. We formed test sentences by combining (re-synthesis) five 

words with the corresponding transients at the end of the words. To smooth 

the transient in the co-articulation process, we applied an individual overlap 

within the range from 0 to 300 ms. In such adjustments, it has always been 

our effort to form a sentence so that its sound resembles as closely as 

possible a naturally pronounced sentence, i. e. without any audible 

anomalies. Therefore, after the synthesis, we still made a slight change in 

the colour of the voice to eliminate the change in conditions in the speaker's 

articulation tract during recording. We again calibrated the sentences 

formed to the value of RMS -17 dB. Naturalness of the resulting sentences 

was supervised by two independent percipients. The sentences were 

numbered and saved in the *wav format. 

 The third series of tests, like the second one, required the generation 

of a third hundred sentences. We used parts of the recordings from the first 

and second hundred to form them. We also calibrated the resulting 

sentences to the RMS value of -17 dB. Once again, we checked the nature 

of these sentences in the same way as in the previous set of sentences. We 

finally numbered the sentences and saved them in the *wav. format. 

The three sets of recordings developed in this way, all calibrated to a 

uniform volume level, were finally made with an equally loud bubble noise. 

We performed the noise by adding a new noise track to the speech recording 

track. Originally, a single-channel recording of a sentence was changed to a 

two-channel stereo recording by adding noise. The addition of noise was 

made by programming in Matlab, using gradual rise and fall in the duration 
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of 200 ms. We also calibrated the noise level to the RMS value of -17 dB. 

During testing, we played the stereo recording developed in this way as a 

monaural file, which means that both the test sentence and the noise 

sounded in just one earphone. 

 

Perceptual testing 

 As follows from the previous text, the sentences in perceptual tests 

are intended to test the recognition (understanding) of acoustic speech 

perceived. Test results are evaluated as the number of recognised words in a 

sentence. It is used in otological clinical practice, but also in other 

situations, such as measuring the intelligibility of reproduced speech in 

enclosed spaces in building acoustics, speech perception in cars, production 

halls, and the like. In this study, we will examine the influence of the native 

language in audiometry, if the mother tongue of the test subject is different 

from the language in which the test sentences are written. 

In our experiment, we used a closed test interface, meaning that the 

test person him-/herself controls the course of the test, i.e. playback of the 

recordings prepared, marking the answer, or even evaluation of the test. The 

person tested sees all the words from which he or she creates the sentence to 

be played on the screen in a matrix arrangement. The answer is recorded 

and continued by playing the next test unit (sentence). Assistance of the 

support staff is not required. This method of testing the auditory 

competencies of the percipient allows to perform audiometric examination 

even in countries where a language other than testing is used. In the 

international sources, this method of testing is referred to as a closed-set 

format [e.g. Warzybok et al, 2015]. Such measurements are not performed 

by default, but in exceptional cases there may be cases where it is necessary 

to perform such a measurement. In the following test on five non-Romani 

girls aged 20 to 21, we will try to estimate the size of the additional error 

that results from not knowing the language. The tests were performed by 

university students who had no knowledge of the Romani language. 

Participants in the tests were free of any auditory limitations that could have 

a negative impact on the course of the experiment. In total, this group of 

students performed 6 tests. The first test was training and the results of this 

test were excluded from the evaluation of this series of tests. The content 

and setting of other tests was exactly the same as the Romani students at the 

last meeting. 
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In Fig. 3 we present the results of an experiment with non-Romani 

percipients, in which we assume that the decrease in correctly recognised 

words was caused by a language handicap. In the case of test items in the 

Slovak language, the results of perceptions would probably not differ 

significantly from the resulting perceptions of Romani students. 

 

 
Fig. 3. Comparison of perception results in Romani  

and non-Romani test participants 

 

It is natural that the results of tests in which percipients had a 

language handicap turned out worse compared to the results of tests 

performed by Romani speakers. It is interesting to observe that the tests, 

which Romani percipients subjectively assessed as demanding, were also 

objectively evaluated by the low percentage of correctly recognised words 

in both groups, i.e. in Romani and non-Romani speakers. The average 

success rate of the five tests for the group without language skills was 27.27 

% and for the second group with language skills was 39.03 %. In the 

experiment described, the average error due to language ignorance is 

approximately 12 %. 

Due to the language barrier, it is therefore necessary to consider the 

deterioration of the results of perception tests despite the comparable 

hearing abilities of the tested persons. Although the intention of working at 

ORL workplaces is to test and subsequently evaluate just the auditory 

abilities of patients, it is confirmed that without conscious brain work, even 
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a healthy person is not able to reliably and truthfully reproduce the audio 

information he or she receives. 

 

Conclusion 

 This study aims at overcoming the shortcomings of current 

audiometric tests and at the same time enable the implementation of a 

modern type of test in the language of a national minority. The proposed 

adaptive matrix of tests in the Romani language respects the globally 

recognised methodology of developing audiometric tests and has the 

potential to add to the matrices in other world languages. Elimination of the 

language barrier in communication between the medical staff and the patient 

creates suitable starting conditions for successful, usually multi-year ORL 

therapy of the patient. Accurate evaluation of the auditory abilities of the 

ORL patient influences the choice of a suitable treatment procedure. It is 

anticipated that at least some of the hearing loss will be restored at the end 

of treatment, ideally heard at the level of the healthy population. The 

proposed matrix of tests thus represents an important step in the 

standardisation of audiometry in Slovakia. 
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BULGARIAN FORENSIC PHONETICS 

IN THE PARADIGM OF LINGUISTIC SPEECH PERSONOLOGY 

 

Dimitar Popov, Konstantin Preslavsky University of Shumen,  
 

Abstract: Linguistic personology presents a new theoretical and applied 

scientific approach to characterizing the speaker on the basis of their vocal 

transformations in the field of forensic phonetics. The applied aspect offers a 

description of the physiognomic features of speech markers and their 

anthropophonic indicators, which allow for the construction of the speech profile 

(portrait) of a person based on the interaction of two quantities: personal identity 

and personal voice with its unique properties. 

Key words: forensic phonetics, linguistic personology, human voice 

 

Интересът към тематиката за описание на речевото поведение 

на човешкия фактор все повече се задълбочава, като намира конкретен 

израз в изследванията на приложните науки. Отделните направления в 

съвременната приложна лингвистика не правят изключение (развиват 

се съдебната фонетика, юрислингвистиката, разследващата 

журналистика, преподаването на език със специализирано 

предназначение, чуждоезиковото обучение, речевата терапия, 

социониката и др.). Така езикът на човека, разглеждан като реч на 

индивида, започва да се осъзнава като многоизмерен изследователски 

обект, защото представата за него би могла да се експлицира чрез 

неговото физическо Аз, социално Аз, интелектуално Аз, емоционално 

Аз или речемисловно Аз и всеки един от тези аспекти може да бъде 

показателен за определяне на типичната характерология на 

персоналното речево поведение на дадена личност. 

Употребата на термина съдебна фонетика (от англ. forensic 

phonetics и от нем. forensische Phonetik) произхожда от латинското in 

foro – „обвинявам пред съда“. Ето защо самата употреба forensic 

phonetics предполага прилагане на теоретични знания и методология 

от сферата на езикознанието (включително познания от 
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диалектологията, социо- и психолингвистиката), както и на 

експерименталната фонетика за целите на експертизата по гласовата 

идентификация на заподозряно лице в съдопроизводството. Така за 

целите на криминалистиката се създава приложната наука фоноскопия 

(науката за идентификация на човека по неговия глас).  

Сред ранните пионерски приноси в българската научна литература 

се появява първо статията на М. Виденов - Диалектологията и 

криминалистическото изследване на текст в списание 

Социалистическо право, 1972, кн. 8. Но това всъщност е 

информационна бележка, която предхожда появата на колективна 

монография, излязла през следващата година като колективен авторски 

принос под ръководството на Тодор Бояджиев в съавторство с А. 

Ангелов и М. Виденов под заглавие Диалектни особености на 

българския език и използването им при криминалистическо изследване 

на текст. София, 1973. От по-ново време ценен социолингвистичен 

принос има трудът на М. Виденов Идентификация по езика. София: 

Фенея, излязъл през 2007 г. През последните години интерес в тази 

посока събужда книгата на Димитър Попов Лингвистична 

персонология по говора. Превъплъщенията на гласа, която се появява 

през 2016 г. в Шумен, в Университетското издателство на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. Именно този труд е 

във фокуса на вниманието в настоящата статия, защото неговата поява 

е предизвикана и мотивирана от разговори, провеждани епизодично с 

юбиляря на настоящия сборник.  

Появата на този принос цели да внесе конкретика във връзка с 

изследването, описанието и идентификацията на дадено говорещо лице 

въз основа на декодиране, анализ, перцепция и разпознаване на 

неговия уникален гласов отпечатък и създаване на речеви портрети на 

базата на антропофониката. Авторът на труда е на мнение, че най-

надеждното средство за целите на една биометрична експертиза по 

говора при изследване на речевото поведение на homo loquens  

(говорещият човек) е да бъде приложен подходът на лингвистичната 

персонология. 

Лингвистичната персонология като комплексна автономна 

интердисциплинарна синергетична парадигма и като изследователски 

компендиум, който използва най-различни и разнообразни подходи и 

методи на съврменното езикознание, е призвана да изучи вариетета на 

речевото поведение на човека и да обозначи онези „ярки диагностични 
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петна“ (термин на Т.М. Николаева), които характеризират словесните 

послания на отделна езикова личност така, че да може тя да се 

идентифицира и да се определи правилно нейната идентичност. Така 

става възможно да бъдат изследвани инхерентните характеристики на 

човешкия глас и тяхната вариативност в речта на дадена личност или 

група в зависимост от времевите, географските и други фактори 

[Попов 2016: 12–15]. 

Лингвоперсонологията (от лат. lingua ‘език’ и persōna ‘личност’) е 

приложна езиковедска дисциплина, чийто обект за изучаване е 

езиковата личност. Терминът лингвистична персонология е въведен за 

първи път от руския лингвист Владимир Петрович Нерознак за 

обозначаване на новата научна дисциплина [Нерознак 1996]. Предмет 

на изучаване в лингвоперсонологията са различните аспекти за 

описание и идентификация на езиковата личност, напр. разнообразието 

в качеството на гласа и вокалната вариативност, експресиите и 

конотациите в речта, използването на специфичната фигуративна 

употреба, типичните грешки в устната реч, свидетелствата на речевата 

патология и др. персонални особености. В. Нерознак смята, че в 

рамките на общата персонология може да бъде откроена в 

самостоятелно направление на науката за езика лингвистичната 

персонология, която да изследва състоянието на езика 

(индивидуациите), както на частночовешката езикова личност 

(идиолектната личност), така и на многочовешката (полилектната) 

езикова личност – народа. Според него в антропоцентричната система 

се извършва последователна смяна на индивидуациите у всяка 

конкретна езикова личност. В англоезичната лингвистика представата 

за лингвистичната персонология като нова наука се прокрадва едва в 

наши дни под влияние на руската лингвистика, която вече има 

известна история и традиция. Застъпва се схващането, че 

лингвоперсонологията (англ. linguapersonology) е наука за изследване 

на „езиковата личност“ (англ. ‘linguistic personality’). 

Що се отнася обаче до опита представата за лингвистичната 

персонология да се сведе конкретно до инхерентните и атитудиалните 

характеристики на говора, то Едуард Сепир е един от пионерите в 

лингвистиката, който я свързва с персонологията на базата на 

възгледите си за речта. Той формулира тезата, че „обичайната реч се 

проявява в качеството си на своеобразен потенциален символ на 

социалната солидарност на всички говорещи на даден език“, при което 
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според него „по един или друг сленг се разпознава принадлежността на 

говорещия към някаква неорганизирана, но при това психологически 

не по-малко реална група“ [Сепир 1993: 231–232]. Това му дава 

основание да констатира, че „между признатия диалект или целия език 

и индивидуализираната реч на отделния човек се открива някакъв тип 

езикова общност, която рядко е предмет на внимание на лингвистите, 

но е извънредно важна за социалната психология“ (пак там). Като 

предмет за анализ Е. Сепир предлага да се изследва живата човешка 

реч и прокламира идеята речта (и по-точно: речевото поведение) да се 

разглежда като личностна черта. 

При такъв подход вниманието на американския лингвист до 

голяма степен е насочено към въпросите на вариативността на такива 

елементи на езиковата форма като гласа, гласовата динамика, 

включваща интонацията, ритъма, плавността на речта, темпото, 

силата на звука. 

„Характерните качества на гласа, фонетичната организация на 

речта, бързината и относителната яснота на произношението, 

дължината и строежът на изразите, характерът и обемът на речника, 

употребата на специфична лексика, способността на думите да 

откликват на потребностите на социалната среда, и в частност – 

ориентацията на речта към езиковите навици на своите събеседници, 

всичко това са многочислени комплексни показатели, 

характеризиращи личността“ [Сепир 1993: 233]. И тъкмо тези 

особености на речта, по мнението на Е. Сепир, се проявяват в речевото 

поведение като характерни черти на дадена личност. Това дава и 

основание на този автор да публикува още през 1927 г. програмната 

статия „Речта като личностна черта“ [Сепир 1927]. Изводът, който се 

прави там, е, че езиковите навици (лат. habitus ‘свойство, склонност, 

нагласа’) на човека са много важни като безсъзнателни индикатори на 

най-съществените черти на неговата личност. 

В речевото поведение, според Е. Сепир, „се открояват няколко 

различни равнища“, сред които човешкият глас е „най-ниското или 

най-базовото качествено равнище на речта“ (т.е. фонационното 

качество на гласа в съвременната терминология) и тъй като 

представлява „сложен сноп от реакции“, в най-общ смисъл може да се 

разглежда като „форма на жеста“ [Сепир 1993: 287]. И по-нататък: 

„Гласът обикновено се смята за чисто индивидуална материя“, но 

„наред с индивидуалното, гласът притежава също и някакво социално 
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качество“ [Сепир 1993: 288]. И ако се направи опит от гласа да бъдат 

изведени фундаменталните личностни черти, то е необходимо да се 

разграничи социалният елемент от чисто личностния. Защото гласът в 

известен смисъл е символен показател за личността като цяло. Именно 

в гласа на индивида има нещо показателно за неговата личност. Въз 

основа на гласа много може да се разбере и да се научи за човека. Като 

следващо второ речево равнище Е. Сепир откроява гласовата 

динамика, която илюстрира представата за самия глас плюс 

множеството вариации на поведението, които се преплитат с гласа и 

му придават неговото динамично качество. Към аспектите на гласовата 

динамика Е. Сепир причислява интонацията, ритъма, относителната 

плавност/гладкост и темпо на речта, представата за които в настоящето 

се обобщава с термина речева прозодия. Към третото равнище в хода 

на анализа на речта авторът причислява произношението в неговата 

цялост и по-конкретно обособява индивидуалните нюанси на 

произношението, които са маркирани със специфична окраска, т.е. 

тембъра, представящ качествените характеристики на гласа. 

Четвъртото речево равнище е представено чрез лексиката и речника, а 

те, както е известно, са свързани с предпочитанията, нагласите и 

склонностите на човека – да предпочита или да избягва употребата на 

определени речеви единици. Така те всички, взети заедно, стават 

отличителен признак за териториалната, статусната или 

професионалната принадлежност на индивида. В качеството на пето 

равнище за анализиране на речта Е. Сепир предлага наблюдението 

върху стила. Той дори уточнява, че стилът реално представя речевото 

ежедневие, характеризиращо както социалната група, така и индивида, 

които се илюстрират целокупно чрез гласа, гласовата динамика, 

произношението, лексиката и стила. И на основата на тези пет речеви 

равнища се оформят експресивните стереотипи на човека. 

В съвременната наука за интерпретацията на човека като 

личност в парадигмата <индивид – личност – индивидуалност> 

себесъщият се разглежда като проява на три направления: 

биогенетическо (темперамент, възраст, пол и др.), социогенетическо 

(социални роли, нагласи и ценностни ориентации) и 

персоногенетическо (самосъзнание и творчество, полова идентичност, 

мотиви, смисъл на живота). Ето защо феноменът езикова личност се 

утвърждава като „многослоен и многокомпонентен набор от езикови 

способности, умения, готовности за осъществяване на речеви постъпки 
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с различна степен на сложност, постъпки, които се класифицират, от 

една страна, по видовете речева дейност, а от друга – по равнищата на 

езика, т.е. фонетика, граматика и лексика“ [Караулов 1987: 29]. 

В речевата комуникация всеки индивид осъществява сам по 

себе си избора на звукови средства, опирайки се на собствените си 

„вкусови рецептори“, които формират неговото ежедневно „речево 

меню“. Така езиковата личност проявява стереотипните (дистинк-

тивните) признаци на своята социална група и осъзнава инди-

видуалната си корпоративна принадлежност към нея. Детермини-

ращите признаци за правилното диагностициране на индивидуалната 

реч биват два вида: собствено езикови и външни. Собствено езиковите 

признаци за описание на личността се основават от една страна на 

изследването на формалните (фонетични, лексикални, граматични, 

стилистични и текстови / дискурсивни) характеристики, базирани на 

стила (в англоезичната терминология style-based features – Д. П.), а от 

друга – на неформалните (съдържателни, смислови, мотивационни и 

др.) характеристики, базирани на съдържанието (известни в 

англоезичната лингвистика като content-based features – Д. П.). 

Външните детерминиращи признаци не могат да бъдат обяснени без 

привличането на екстралингвистичните фактори. Към тях се отнасят 

признаците, свързани със социалните характеристики на личността, 

особеностите на нейната психика, джендърната ѝ идентичност и др. 

Менталните, езиковите и поведенческите особености на личността, 

нейната националност, идентичност и индивидуалност стават обект на 

внимание на все повече съвременни изследвания. Езиковата личност и 

лингвистичната персоналност се поставят в центъра на 

комуникацията като отражение на собствения езиков опит на даден 

индивид, както и на опита на цялото човечество, изразено чрез езика. 

Особено място в последно време заемат изследванията, които си 

поставят за цел да проучат авторската индивидуалност в даден текст 

или дискурс, идиолекта на дадена личност, параметрите и 

особеностите на нейното речево поведение, спецификата на речевия 

репертоар на говорещия, изграждането на неговия речев портрет, т.е. 

методиката за профилиране на индивида по характерните му езикови 

белези. Съвкупността от всички тези признаци дава основание 

индивидуалността на речта да се разглежда като конотативна знакова 

система (като конотативна семиотика), като под конотация тук се 

има предвид сумата от емоционално-оценъчни компоненти, 
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съпровождащи денотативното значение в реалния речев акт и влияещи 

на крайния смисъл на възприеманото изказване (срв. Потапова, 

Потапов 2006: 94). 

Факторите, въз основа на които се изгражда речев портрет на 

определена личност, са от различно естество, напр. биолектни (възраст 

и пол), социолектни (обществено положение, професионална 

принадлежност, образование, месторождение, начин на живот – 

градски или селски), символолектни (отношението към езика чрез 

сигнали – прозодия и емоции), етнолектни (маркери за етническа 

идентичност), сексолектни (маркери за джендърна идентичност) и 

политиколектни (маркери, свидетелстващи за езиково пристрастие, за 

персонални възгледи). 

Актуалността на тематиката, свързана с въпросите на 

лингвистичната персонология по говора, ангажира вниманието в 

частност във връзка с осъществяването на различни практически цели 

и задачи: идентифициране на говорещото лице по гласа и създаване на 

профил на неговото речево поведение; разпознаване на идентичността 

на човека по неговия глас; диагностициране на речевите нарушения, 

свързани с патологията на говора по данни на гласа; характеризиране 

на произносителните навици и определяне на стила на произношение 

според маниера на говорене в норма и патология; определяне на 

социално-демографските признаци (образование, занятие, професия, 

местоживеене, пол, джендър и др.) на дадена личност по гласа и пр. 

Както е известно, съвременната лингвистика на 

вариативността (от англ. Variational Linguistics и от нем. 

Varietätenlinguistik) като част от социолингвистиката в рамките на 

приложната лингвистика се занимава с многообразието на формите и 

изобщо с вариативността в сферата на даден естествен език и 

съответно в идиолектите, опитвайки се да свърже проявите на речевата 

вариативност с извънезиковите фактори като възраст, пол / джендър 

или социална / регионална принадлежност и наблюдавайки 

индивидуалните специфични стилистични изменения и характерис-

тични особености в употребата на речта. Вариететът (от англ. variety 

– разновидност, разнообразие, многообразие) като форма на 

екзистенция на езика е обобщаващо понятие, в което се вписват всички 

възможни различни субкодове; това е общ термин за обозначаване на 

някаква особена кохерентна езикова форма, при която могат да бъдат 

използвани специфични екстралингвистични критерии за дефини-
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рането ѝ като разновидност. Например географски дефинираният 

вариетет е известен като диалект, вариететът на социална основа – 

като социолект, функционалният вариетет – като професионален език, 

подезик или жаргон, а ситуационният вариетет – като регистър 

[Бусман 1990: 827]. По тази логика и половият / джендърният вариетет 

може да бъде назован сексолект [Потапова 1999]. Така в духа на 

вариететната лингвистика целокупният български език би могъл да 

бъде представен обобщено като някаква абстракция в смисъл на 

диасистема, изградена от вариетети, които да послужат за 

многоаспектното моделно описание на езиковата личност с цел 

лингвистичното ѝ профилиране по говора. Така се оформя мнението, 

че изследванията, посветени на вариативността, се опират на 

употребата и на функционирането на лектната (говорната) 

вариативност (на наличието на диалектни, социолектни, региолектни 

и всякакъв друг вид лектни особености), чиито конкретни прояви 

намират физиономичен израз при характеризирането на речта на даден 

говорещ и помагат за създаването на определен речев профил, т.е. 

идентифицира се човешкият персонален легостилистичен репертоар 

като тип поведенчески речев акт. В американската вариететна 

лингвистика, която се занимава с въпросите на структурната 

хетерогенност (от англ. structured heterogeneity) и 

вътрешноприсъщата вариабилност (променливост, изменчивост – от 

англ. inherent variability) на естествения език, централно място заема 

опорният термин лект (от гр. λέγω ‘говоря’, λεκτος, λεκτόν ‘говор, дума, 

израз’) в смисъл на: всякакъв вид различим вариетет в езика и речта 

(регионален, социален, локален и пр.). В сложни думи (напр. 

социолект, диалект, идиолект) той съществува като базов елемент, 

докато първите съставки показват конкретния тип на вариетета. 

Особено важен е и въпросът за това, в какви езикови сфери се 

наблюдават формите на вариетет и какъв е режимът на тяхната 

употреба. Като подходяща илюстрация за таксономично представяне и 

моделно класифициране на вариативните явления в персоналната 

практика може да се използва многостепенният йерархичен модел на 

българската реч, базиран върху трихотомията стандарт, 

субстандарт и нонстандарт, представен с оглед на спецификите на 

изговорния вариетет в съвременното българско произношение.  

В персонологията по говора величините глас и идентичност 

като основни характеристики на речта са особено важни за 

83

Книга 7, 2021



изследванията в съвременната приложна лингвистика, защото дават 

възможност разработката на редица нови мултимедийни приложения в 

сферата на високите технологии (в системите за разпознаване на реч, 

за речев синтез, за трансформирането на текст в реч и обратно) да бъде 

предоставена на потребителите на информация (хората) в системите за 

общуване между човека и говорещите автомати на базата на гласовия 

интерфейс, в съвременните масмедии, в електронното обучение 

(включително изучаването на чужд език и обучаването на незрящи 

студенти), в системите за диагностика и корекция на говора и не на 

последно място – за обективната идентификация на гласа по говора (в 

съдебната фонетика при изработването на т. нар. гласов отпечатък – 

от англ. voiceprint по аналогия на пръстовите отпечатъци – от англ. 

fingerprint като надеждни солидни биометрични доказателства в 

криминалистиката) и като цяло – за създаването на персонални речеви 

портрети (профили на говорещи лица). Всеки изследовател, който се 

захване да анализира гласа и идентичността, би следвало да си даде 

сметка, че за да бъде обобщена и обединена многоаспектната налична 

информация върху разглежданата тематична диада, е необходимо да 

бъдат проследени приносите в областта на философията, 

антропологията, социологията, неврологията, когнитивните науки, 

психологията и лингвистиката, от една страна, а от друга – би било 

целесъобразно да се прецени трудоемкостта и сложността на самия 

анализаторски процес, т.е. да се има предвид обстоятелството, че 

самото изучаване на човешкия глас изисква задълбочени познания и 

умения, както и продължителна опитна практика в областта на 

експерименталната фонетика и психолингвистиката (наред с другите 

възможности, от които би могъл да се ползва даден изследовател, като 

например компетентното боравене със специализираните софтуерни 

програми и умението да се транскрибира реч). 

Устната реч (дискурсът) предлага богато количество 

информация за характеризиране на комуникацията, защото, от една 

страна, сигнализира дискретни последователности от „дигитална“ 

информация, а от друга страна, внася и допълнителна информация за 

говорещото лице, т.е. „аналогова“ информация. Ето защо в 

ежедневната реч в режима на нейната реална употреба (англ. speech in 

on-line performance), а също и независимо от формата на речта (устна 

или писмена), се забелязват следи от различни персонални носители на 

речта, които участват в комуникативния процес. В устната 
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комуникация тези следи се виждат не само на лексикалното или на 

синтактичното равнище, но също и на фонетичното, например в 

прозодията, качеството на гласа и в използваните от говорещия 

вокални различия и др. Именно в употребата на речта си проличава 

дали даден глас принадлежи към определена група говорещи и 

същевременно с това на фона на „общия хор“ на говорещите персони 

се разпознава неговата уникалност и индивидуалност. За реципиента 

гласът като израз на персоналността представлява „визитната 

картичка“ на дадена личност [Екерт, Лейвър 1994:1], сиреч 

„гласовият отпечатък“ на говорещото лице или симптомът 

(признакът) за неговата идентификация, и не на последно място – 

знакът за неговата идентичност. Бидейки не само индивидуален, 

гласът е и уникален. Както един човек има свои собствени пръстови 

отпечатъци, които характеризират неговата индивидуалност, така и 

тембърът способства за характеризиране на персоналността на гласа. 

Самото название тембър е психоакустическа характеристика на гласа, 

еквивалентна на термина фонационен тип във фонетиката. По 

характерния тембър на говорещия се съди и за емоционалното 

състояние на неговата реч. Цялостната характеристика на речевия 

репертоар на определен говорещ води до изграждането на речевия 

портрет на индивидуалния тип личност (неговата социална роля, 

отношения с другите, поведение). При това стандартната употреба на 

езика е основният критерий, изходното ниво, на чиято база се измерват 

всички други факти от регистъра за диференциация на личността. За 

целите на една фоноскопска експертиза с оглед на идентификацията 

по гласа дискурсът като експликация на персоналното комуникативно 

поведение може да бъде представен аудиално (акустично и 

транскрибиран) или аудио-визуално (като цялостно, ситуирано 

комуникативно събитие), свидетелстващо за действията и постъпките 

на говорещото лице в реално време с помощта на специализиран 

мултимедиен софтуер. Предаваните чрез речевия сигнал специфични 

характеристики, присъщи на дадена говореща личност, могат да 

информират реципиента и да му дадат възможност да ги опише и да 

класифицира говорещите по възраст; по произносителен стил; по 

езика, на който разговарят, както и да разкрие техните емоции, дори 

здравословното им състояние и пр. Именно по такива налични белези 

говорещият може да бъде разпознат от слушащия, или казано по друг 

начин, определени персонални характеристики на едно лице може да 
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се окажат достатъчно физиономични, за да бъде определена и 

верифицирана неговата идентичност.  

Речевото портретиране e уникално изследване за 

характеризиране и типизиране на личността въз основа на 

специфичния ѝ начин на говорене и изразяване. Идентифицирането на 

дадена говореща личност не би могло да се осъществи, ако не са 

налични съответните контролни примери. За целите на речевото 

портретиране на говорещия (профилиране – от англ. Speaker profiling, 

нем. Sprechererkennung, рус. портретирование говорящего) е 

необходима речева проба (аудио запис) на непознато говорещо лице, 

на основата на която да бъде създаден негов индивидуален речев 

портрет. Синонимични за този вид дейност са термините гласов 

анализ (от нем. Stimmenanalyse) и гласово профилиране (от нем. 

Stimmenprofiling). Изготвянето на речев профил на даден говорещ е 

предмет на внимание на изследователските лаборатории по приложна 

лингвистика, които се занимават с експериментална фонетика, както и 

тези в криминалистиката, в които се цели да бъде идентифицирано 

заподозряно лице. Необходимата полезна информация за това включва 

конкретни признаци от речевия репертоар на говорещия, които 

свидетелстват за неговата възраст, пол, регионален произход, социален 

статус и следи от чужд акцент в изговора. Следователно 

профилирането като акт на демаскиране на идентичността на 

говорещия включва екстракти от информация за даден индивид в 

качеството му на анонимен извършител, направени въз основата на 

инкриминиран речев материал и сигнализиращи неговата джендърна 

ориентация, възрастта, диалекта му, както и признаци, свързани с 

респираторните му особености, неговата фонация, артикулация, 

маниер на говорене и др. Ето защо, ако дадена личност принадлежи 

към определена регионална диалектна общност, би могло тя да бъде 

разпозната и идентифицирана въз основата на някои акцентни 

признаци, които препращат към спецификата на нейната реч. Наред с 

това, персоналният акцентен признак на индивида зависи също и от 

неговата образованост, както и от степента на владеене на родния език 

и дори от регионалния езиков ареал, в който той е живял през 

последните няколко години. При говорещи лица, израсли в условията 

на билингвизъм, където единият език е официален, а другият език е 

„майчин“ и се използва предимно в домашни условия, книжовното 

официално произношение в редица случаи е забележимо нюансирано 
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(повече или по-малко) с елементи от неофициалния за страната език. 

Като цяло експертната оценка би следвало да се прави въз основа на 

акустичния и лингвистичен анализ на гласовите проби, както и на 

тяхната перцепция, за да се осъществи обективно установяването на 

съвпадение на данните. 

В заключение казаното дотук може да бъде илюстрирано с 

няколко речеви ексцерпта, чиито акустични образи онагледяват аудио-

визуално представата за джендърната диференциация говорещи, чиито 

гласове свидетелстват за сексуалната им ориентация към групата на 

мъжете, жените и травеститите: 

 

 

 

 

Фиг. 1. Мъжки глас 

 

Фиг. 2. Женски глас 

 

Контрастът на акустичните параметри се забелязва съвсем ясно 

по спектрите на двете звукокоизлъчвания на записи от български 

реклами на автомобили (www.auto.bg) – чрез експресии на мъжкия глас 

(Фиг. 1: Ау-ау, ауто.бг – автомобилният сайт) и експресии на женски 

глас (Фиг. 2: Ау-ау, ауто.бг – автомобилната страст). Що се отнася 

до спецификата на женския глас – като цяло той се възприема като по-

висок от мъжкия. Това се дължи на факта, че гласните струни на 

мъжете са подебели и по-дълги, отколкото тези на жените, а дължината 

на вокалния тракт при жените е по-малка от тази на мъжете. Средното 

значение на честотата на основния тон при жените е около два пъти 

по-високо от това на мъжете. С оглед на емоциите прави впечатление, 

че жените са по-щедри при гласовите експресии на емоции от мъжете. 

Най-характерното за мъжкия джендърен сексолект (Фиг. 1) е 

вибрацията на гласа в ниския регистров диапазон при бавна скорост на 

темпото и удължаване на гласните като израз на върховно 
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удоволствие, докато в женския джендърен сексолект (Фиг. 2) се 

наблюдава напрегнат писклив изговор във високия тонален диапазон и 

увеличена скорост на темпото – индикация за оргазъм.  

Определянето на сексолекта на говорещи с транссексуална 

ориентация като характерен типов речев „портрет“ до скоро изобщо не 

е било предмет на вниманието на българската лингвистика. Първи 

опит за описание на тази специфична сексолектна проява в 

българското публично речево пространство е направено в рамките на 

наблюденията върху българските групови джендърни прояви, 

записани, анализирани и интерпретирани от автора на настоящата 

статия в Лабораторията по приложна лингвистика на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

На Фиг. 3 е представен речевият „портрет“ (акустичният образ) 

на гласа на травестит, радиоводещ на рекламно развлекателно 

предаване. Тук, както е видно, речевите проби са сегментирани и 

транскрибирани: 

 

 

Фиг. 3. Джендърен сексолект на травестит 

 

При джендърния сексолект на травестита се забелязва 

комбинация от фалцетна, придихателна и шепотна фонация, които се 

усещат доверително, изповедно. В стилистично отношение цялостното 

впечатление от този рекламен дискурс е, че придихателната и 

шепотната фонация, както и отпуснатият глас на фалцета конотират 

така информацията, че реципиентът да усеща внимание, ласкавост и 

„мекота“ в гласовата окраска.  

Необходимостта от изучаване на фонетичните характеристики 

на българската реч, реализирани с гласове на хора от различен пол и 
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ралична джендърна идентичност, се мотивира в настоящето от 

практическите потребности на съвременното общество и преди всичко 

от необходимостта от разработване на системи за автоматично 

разпознаване и синтез на звучаща реч. Човешкият глас се формира под 

влиянието на физически и биологически фактори. Наред с това 

различията във функционирането на гласните струни при мъжете и 

жените могат да бъдат предизвикани и вследствие на редица социални 

причини. И значенията на гласовия диапазон на честотата на основния 

тон при мъжете и жените в значителна степен също се припокриват. 

Това предоставя на индивида разнообразни възможности за вариране и 

дори травестиране с помощта на гласа (използване на речева маска), 

което зависи от условията на комуникацията, емоционалното 

състояние на говорещия, нагласата и убеждението му за 

принадлежност към определена джендърна група и т. н. Половата 

стереотипизация поляризира гласовете найобщо като мъжки и женски 

и това дава основание по принцип да се говори за стереотип на 

доминиращата мъжественост (физическа маскулинност, агресивност, 

безцеремонност) и стереотип на доминираща женственост (женската 

мекост, толерантност, дружелюбност). Наличието на транссексуалните 

гласове с тяхното безспорно богатство на фонационни конотации и 

колоритност разрушават статуквото за диаметрална противоположност 

в перцептивните различия на традиционната дихотомия и насочват към 

извода, че усещането за гласов стереотип в джендърното пространство 

е по-скоро относително, индивидуално персонализирано, контексту-

ално зависимо и определенията като че ли все още са доста размити. 

Въпреки това обаче те дават реална представа за богатата гама от 

възможни нюанси на човешкия глас, а гласовият отпечатък е 

биометричната визитна картичка на личността. 

Предпоставка за необходимостта от създаването на 

лингвистичната говорна персонология е фактът, че съвременният свят, 

съществувайки в режима на глобализацията, се характеризира с 

многообразие и мултикултурализъм, мобилност и съжителство на 

различни етноси и социални групи, носители на различни нагласи и 

ценностни системи. В контекста на тази диверсификация за целите на 

успешния интерперсонален обмен на информацията и за нейната 

сигурност се изисква легитимация (от лат. legitimus – законен) на 

персоналната идентичност на хората по време на тяхното общуване в 

реална или виртуална среда. Персоналната легитимност е уникално 
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удобство в комуникацията, защото с помощта на индивидуалния 

гласов код може да се разбере кое е лицето, кои са неговите 

неповторими характеристики (маниерът му на самоизразяване, 

принадлежността му към етнос, група, възраст, пол и др. 

параметри). Личностната идентификация по говора създава условия за 

надеждност и доверие в процеса на обмен на информацията, защото се 

базира на критериите за истинност и законност; тя способства за 

предотвратяване на злоупотребите и кражбите на персонална 

идентичност, а също и за опасността от подмяна на човешката 

самоличност. Разпознаването на гласа на говорещия има голямо 

значение не само в обичайния ежедневен живот, но и в работата на 

официалните и правителствените учреждения. Всичко това е в синхрон 

и със задачите, които си поставя националната сигурност на всяка 

държава. Този принос представлява първи професионален научен опит 

за създаване на теория и методология за интегрирано многоаспектно 

изследване на персоналния човешки говор и тя да се превърне в нова 

специализирана приложна наука – лингвистична говорна персонология, 

която да характеризира човешката персоналност въз основа на 

многоликите превъплъщения на човешкия глас. 

За съвременната лингвистична персонология и нейното бъдещо 

развитие е особено важно използването на възможностите на 

съвременния мултимодален интерфейс като приложение в най-

различни отрасли на съвременния живот. Това не само ще улесни 

общуването в дигиталния и виртуалния свят на човека, но ще помогне 

за решаването на много практически дилеми в биометричния анализ, 

изучаването на чужд език, журналистическото разследване, 

социологическото и психологическото профилиране, провеждането на 

лингвистични експерименти и много други. Днес вече е назряла 

крайната необходимост от обединяване на едно място в творчески 

екипи на целия потенциал от изследователи в няколко научни области 

(в сферата на обработката на речеви сигнали, разпознаването на 

слухови образи, фонетиката, компютърната лингвистика, 

психолингвистиката, физиологията и др.), за да бъдат създавани 

системи, които да са способни да възприемат реч, както и други 

модалности, не по-лошо от възможностите на човешкото възприятие. 
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Профессор Тодор Бояджиев во многом определил мой путь как 

болгариста и мою специализацию (диалектология, лексикология, 

славянская и балканская этнолингвистика)2. Его лекции и книги всегда 

были и остаются образцом научной добросовестности для всех 

славистов. Среди трудов замечательного ученого нелегко выделить 

что-то одно, самое значимое, но всё же особенно ценным кажется его 

                                                            
2 Тодор Бояджиев был лектором болгарского языка в 1970-х годах на славянской 

кафедре филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, и мне 

посчастливилось быть его студенткой. 
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многолетнее участие в создании «Идеографического диалектного 

словаря болгарского языка» [ИДРБЕ 2012, 2021]3. 

Язык и традиционная культура болгар содержат важный 

материал для этнолингвистических исследований, а болгарские 

диалекты в особенности [Толстой, Толстая 2013: Седакова 2013]. 

Монографические региональные словари различаются по объему 

представленной народно-культурной лексики, по сведениям о реалиях, 

обрядах, по включению-невключению фразеологии [Плотникова 2011]. 

В словарях сёл Дедеагачко, Гюмюрджинско и Съчанли, 

Гюмюрджинско, составленных Т. Бояджиевым, опубликовано немало 

редких и весьма ценных данных по терминологии традиционной 

народной культуры [Бояджиев 1970; 1971]. 

ИДРБЕ, основанный на материалах, которые начали 

документировать в послевоенные годы ХХ века (и эксплицировать из 

более ранних публикаций), не ставил задачу специального сбора 

лексики традиционной народной культуры4. Славянская этнолинг-

вистика как дисциплина еще не была оформлена, программ по сбору 

данных в экспедициях, а также проектов этнолингвистических 

словарей с их словниками еще не существовало. Одна из сложностей  

такого новаторского словаря, как ИДРБЕ, — вычленение и 

формулировки значений и словоупотреблений, которые важны именно 

в народной духовной культуре, и подбор соответствующих 

диалектизмов. Эту трудность отмечает в своей рецензии на первый том 

С. М. Толстая (Толстая 2013). 

ИДРБЕ помогает дополнить картину словесного богатства 

народной культуры болгар и закрыть некоторые белые пятна на карте 

культурных диалектов. Для всех направлений этнолингвистических 

исследований эмпирический материал очень важен: семантическая 

реконструкция, ареальные аспекты тем полнее и надежнее, чем больше 

конкретных сведений. Данные собираются по крупицам; отсюда 

фиксация терминов духовной культуры в ИДРБЕ, даже без толкования 

и контекстов употребления, получает особую значимость. Эти 

                                                            
3 Многие болгаристы, в том числе и я, приходили работать в картотеку ИДРБЕ в 

Софийском университете, заведовал которой проф. Т. Бояджиев. 
4 Этим целям служат другие словари и специальные монографические исследования 

с индексами, которых теперь немало, укажем лишь: Дукова 2015; Барболова, 

Симеонова и др. 2018. 
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сведения в одних случаях даются в отдельных словарных статьях, в 

других же — в статьях для опорных слов, не имеющих отношения (или 

имеющих опосредствованное) к лексике духовной культуры. Хотя, как 

говорилось, представленность лексики духовной культуры не входит в 

задачи авторов ИДРБЕ, но этот дискурс — важная часть 

экспедиционной работы: любая беседа с информантами обязательно 

затрагивает одну из тем, важных для этнолингвистики: календарные 

праздники, запреты и предписания, сны, рождение, свадьба и 

погребение и др. Кроме того, в Болгарии сохранность традиционной 

культуры, особенно в отдельных регионах, очень велика. Характеризуя 

ИДРБЕ, С. М. Толстая перечисляет ряд лексико-семантических групп, 

которые особенно существенны: названия месяцев, термины родства, 

лексику флоры и др. [Толстая 2013]. 

В нашей статье в силу ограниченного объема мы остановимся 

лишь на немногих примерах и начнем с темпоральных параметров, 

которые чаще всего получают терминологические обозначения. В 

ИДРБЕ отдельными статьями даются названия месяцев, их диалектные 

термины отражают обозначение их по праздникам: Август Голяма 

Богородица, Богородички (по Успению, 28 августа), Април и Май 

Гергьовския (ср. Гергьовден, ст. ст. 23 апреля, н. ст. 6 мая), 

Костадинският (свв. Костантин и Елена, 21 мая), Спасовския (по 

переходящему празднику Вознесения), Декември Божичев, Коладски 

(по Рождеству, 25 декабря), Март Тодоровския (по начальной неделе 

Великого поста переходящего цикла). Народные названия 

коррелируют с фольклорными персонажами: Март Марта, Женцкия. 

ИДРБЕ дает и термины, которые отражают аграрные циклы, 

природные изменения и метеорологические особенности: август 

обозначается как месяц жатвы и сенокоса — Жетварския, Сенокос, 

май именуется «черешневым» — Черешар, в апреле метафорически 

отмечаются неожиданные похолодания — Кожодерца. Эти статьи 

содержат редкие региональные термины: август черния месец, 

болестивия, а также старинные народные общеславянские названия 

месяцев (месяц май именуется «травяным» тревен, «цветочным» 

цветен, август серпен). Этнолингвист, экстраполируя эти данные на 

уже имеющиеся, почерпнутые в полевой работе, словарях и 

этнографических публикациях, увидит важные особенности 

ритуального года болгар. Географическая привязанность терминов 

декабря как месяца, когда празднуется Рождество Христово, 
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показывает ареальное членение болгарской территории на культурные 

диалекты, в соответствии с терминами Божичев и Коладския (больше 

примеров к этому факту можно найти в статье Коледа). Кроме того, 

диалектная темпоральная лексика отражает переносы дней праздников 

в связи со сменой старого стиля новым, с некоторыми исключениями 

(так, день св. Георгия в народной памяти остался и как апрельский, и 

как майский праздник). Название мая Черешар соотносится не только с 

тем, что май-июнь — это период созревания черешни, но и с Троицкой 

родительской субботой, которая в Болгарии именуется Черешови 

задушница; поминовение включает в себя обязательное угощение 

этими ягодами, в том числе и на могиле родных и близких. 

Продолжая тему хрононимов, отметим представленность в 

ИДРБЕ многих праздников и ритуальных периодов: Атанасовден, 

Бъдни вечер, Васильовден, Димитровден, Заговезни и др. В словарные 

статьи входят региональные термины, которые отмечают обрядовую 

практику и верования, связанные с этой датой. Так, название дня 

св. Афанасия — Лелиндень, Лелиноздраве (ИДРБЕ 1: 50) — отражает 

почитание этого святого как покровителя болезней (именуемых через 

терминологию родства) и расширяет территорию фиксации этого 

обозначения, добавляя пункты в Великотырновской обл. [Барболова, 

Симеонова и др. 2018: 22; СД 1995 – 2012, 1: 119–121]. Отдельной 

статьей обозначен и важный период православного ритуального года 

Заговезни. Здесь в ряду диалектных обозначений дается название 

распространенного обычая-игры с халвой или яйцом Ламкане, 

который на территории Болгарии имеет региональные варианты как в 

названии, так и в составе обрядовых действий: Амкане, Ламка, 

Ламкане, Ламканица; Лапане; Хамка, Хамкане, Анкане, Ханка. 

Статьи о диалектных названиях праздничных календарных 

реалий помогают уточнить ареалы распространения терминов и 

содержат уникальные свидетельства. В ряду обозначений рождествен-

ского обрядового полена Бъдник дается диалектизм дъбник, с 

прозрачной мотивацией, поскольку именно дуб используют для 

возжигания ритуального огня в очаге. Нельзя не отметить аллитерацию 

и народную этимологию в паре бъдник — дъбник, также релевантные 

при образовании терминов народной культуры. 

Значительное место в ИРДБЕ отведено лексике «деятелей» — 

обрядовых лиц (кум, кръстник, кръстница), людей в определенном 

статусе (бременна) и «специалистов» (вещица, врачка). В статье 

95

Книга 7, 2021



Готвачка обозначается ряд редких диалектизмов для женщины, 

приглашенной готовить на свадьбе и выполняющей ряд ритуальных 

действий: ашчийка, булгурджийка, господжа, кошарка, магерка, 

маерша, поварджийка. В статье Вестител одно из значений «гонца с 

новостями» уточняется как «лицо, сообщающее о приближении 

свадебного поезда». Внутренняя форма терминов соотносится с 

быстротой (обычно перемещения): бегач, утърчник, преварник, 

утичник. Как и в других статьях ИДРБЕ, среди диалектизмов немало 

заимствованной лексики: мюджежия от тур.-перс. мюжде «награда, 

радостная весть», имеющей общебалканское распространение [БЕР 4: 

440]. Междиалектных синонимов разного происхождения (тур., греч., 

лат.) и известных словарям народной культуры других народов 

Балканского полуострова в ИДРБЕ немало (см. статью калесвам 

‘приглашать на свадьбу’). Это существенно для определения генезиса 

обрядов, а также их бытования с учетом соседства и культурных 

контактов балканцев. 

Традиционной областью этнолингвистических исследований 

являются мифонимы. Имена мифологических персонажей (МП) и 

демонов в ИДРБЕ представлены отдельными статьями с обобщающим 

литературным термином, без подробной детализации. В объемной 

статье Вампир дополнительно уточняются две группы. Во-первых, это 

МП, которые охраняют мосты, дома, водные источники и связаны с 

важными балканскими фольклорными мотивами «замуровывания» 

людей или их теней для того, чтобы постройка была крепкой (обычай 

вграждане). Некоторые лексемы здесь открывают исследователю 

значительную перспективу и требуют тщательного анализа: дишарлък, 

люляшин, скомрък. Во-вторых демоны, в которых превращаются души 

умерших рожениц или умерших некрещеными детей. Данная группа 

включает в себя словообразования, совпадающие с терминологией 

роженицы (лахуси и др.), а также нави и свирец, и дополняют 

известную географию этих лексем. 

Третья подгруппа в статье Вампир апеллирует к 

метафорическому употреблению мифонимов для обозначения 

человека, который не спит по ночам и бродит по дому: вампирин, 

таласъм. Такой перенос мифонима на человека, обычно старого, 

типичен для всех языков и диалектов. Подтверждение этому находим в 

ИДРБЕ: в статье Дъртак приводятся диалектные слова для 

обозначения старика (а старость воспринимается амбивалентно, и 
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демонимы используются как уничижительные именования): лепир, 

вещяр, врангил, дъркул, дяввол, канзало и др., ср.: СД 1995 – 2012, 2: 

41–43. Такой же семантический перенос встречается и при 

характеристике людей, обладающих негативными свойствами, 

которые, по поверьям, свойственны демонам. В статьях лексико-

семантической группы «обжорство» — Лаком, Лакомник — 

приводится лексика из области демонологии: алосан; ала/хала. 

Этнолингвист может почерпнуть и иные данные о лексике МП 

из разных статей ИДРБЕ. Так, в статье Крак приводятся диалектные 

варианты этого соматизма: джонгал, джонго, жогал и др. 

Заимствование из цыганского языка (БЕР 1: 367) проясняет ряд 

терминов ряженых и МП, в облике которых важная деталь — длинные 

ноги: джонголоз и др. В многочисленных вариантах обозначений 

святочных демонов от караконджо нередко встречается метатеза, 

которая может свидетельствовать о попытках народной 

этимологизации непонятного слова и вычленения части слова джонг- 

(см. ниже). В других статьях также содержатся лексемы, отсылающие 

к МП: Върба именуется самовилско дърво, что подтверждает 

демонический образ этого растения [СД 1995–2012, 1: 335]. 

Представления о непогоде, вихре, буре как деятельности МП 

подтверждают термины в статьях Виелица (ала, алетина) и Вихрушка 

(ала, алетина, самовила, зла юда), ср.: Дукова 2015: 92, 207. 

Возвращаясь к статье Вампир, отметим, что в 

представительном списке терминов для вампира (35 фонетико-

словообразовательных вариантов вампир и 100 других терминов) в 

словаре содержатся уникальные региональные обозначения МП 

разного типа. В частности, указывается немало обозначений святочных 

демонов караконджо, только словоформ в статье начитывается 23, в 

том числе и караконяк с выделением корней кара- и кон- как 

отражение народной этимологии (святочный демон нередко рисуется 

как наполовину черный конь, наполовину человек). При анализе 

диалектных имен святочных демонов на материале ИДРБЕ, 

приведенных в статье Вампир, можно увидеть характерную черту 

бытования фактов народной культуры и их лексических 

обозначений — а именно смешение терминов и свойств МП [Дукова 

2015: 159]. К примеру, термины вичерашни, вънкашно нам встречались 

ранее как обозначения именно святочных демонов, но этими же 

словами именуются и другие демоны, которые активизируются в 
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вечернее и ночное время суток и действуют вне дома [Дукова 2015: 

174; СД 1995 – 2012, 2: 466–468]. 

Лексика семейной обрядности представлена в ИДРБЕ 

терминами родильного цикла (зачатия, беременности, рождения 

ребенка, праздников и именин), свадьбы, погребения и поминовения. 

Статья Бременна добавляет к известным нам табуированным 

обозначениям особого состояния женщины [Седакова 2013: 31–32] 

грецизм непаратика [БЕР 5: 67 – 68], повторяющий мотивационную 

модель «несвободная», и варианты слов со значением «временная»: 

навремна, привремна. Приводятся также междиалектные синонимы 

ребенка (Дете) с уточнениями «некрещеный», «родившийся после 

смерти отца» и др. (анализ этой статьи см.: Толстая, 2013), Баба 

(«повитуха»), Забременявам и др. Термины родильной обрядности 

можно найти в статьях слов, относящихся и к обрядовой, и к 

повседневной жизни. В статье Гощавка специально выделяются 

термины для угощения по случаю рождения ребенка, которые хотя и 

немногочисленны, но охватывают всю территорию болгарского языка 

(бугроник, понуда, на погача, турта и др.). 

Переходя к свадебной терминологии, на примере статьи 

Младоженик покажем важность использования данных ИДРБЕ для 

этнолингвистических ареальных исследований. Если сравнить 

распределение терминов «молодожен» в ИДРБЕ с подробной картой 

монографического этнолингвистического исследования свадьбы, 

опубликованной Е. С. Узеневой, мы обнаружим добавления: еще один 

пункт к редкому обозначению жениха через невесту (булка) — буляк, 

несколько пунктов для зет и для дриватов  от млад-, младожен-.  

Список терминов молодожена дополняется рядом словообразований от 

жен-: женилник, жененик, жених, которые не образуют компактного 

ареала, а спорадически встречаются в разных диалектных областях 

Болгарии [Узенева 2012: 47, 217, карта № 7 «Названия жениха в день 

свадьбы»]. 

Лексика похоронно-поминальной обрядности также дается и в 

отдельных статьях (Гроб, Гробар, Гробище и др.), и в статьях о более 

широких понятиях. Так, в статье Молитва в подразделе «заупокойная 

молитва» приводится ключевой для понимания похоронных обрядов 

термин пътнина, реализующий мифологему смерти как пути. 

Свернутые мифы и фольклорные аллюзии, которые расширяют 

представления о фактах народной культуры болгар, можно обнаружить 
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в астронимах, терминах болезней, растений и животных, речевых 

жанров, опубликованных в ИДРБЕ. 

Таким образом, Словарь представляет собой ценный источник 

для этнолингвистических работ; к нему можно и нужно возвращаться, 

причем как начинающим специалистам, так и опытным. Думаю, что 

выражу общее мнение болгаристов, если поблагодарю Тодора 

Бояджиева и его коллег за бесценный труд. Мы с нетерпением ждем 

выхода следующего тома. 
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Abstract: Sixteen Zagreb university students read a one-page narrative 

text at a natural speech rate and then at a maximally fast speech rate. The acoustic 

variables of the Croatian fricative sounds (duration, spectrum centre of gravity, 

standard deviation of the centre of gravity, spectral skewness, spectral kurtosis, and 

harmonic to noise ratio) were measured. The results show that the change in the 

speech rate has an impact on the acoustic characteristics of the investigated 

fricatives.  
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1. Introduction

Speech can be described as a process of information transition 

starting from the cognitive and conceptual levels of the speaker, passing 

through the language level to get to the physical level of the articulatory 

movements and resulting in the produced speech sounds which are 

perceived by the listener (Levelt 1989, Jaeger 2005, Horga and Liker 2016). 

The goal of spoken communication is to insure the uniformity of 

information that is sent by the speaker and received by the listener. The 

information and language levels can be considered as the representative and 

the articulatory level as the physical and executive one. On the language 

representative level the phonological theory [Chomsky and Halle 1968, 

Jakobson 1960] considers the structure of the distinctive features as the 

necessary and constitutive element of the phoneme as the distinctive unit of 

the language code. The presence of certain distinctive features in the 

phonological description of a certain phoneme is functional and usually 

marked by „+“ if present or by „-“ if absent. This functional description of 

phonemes becomes more complex in discovering articulatory and acoustic 

parameters of the produced speech. Phonological binary description at the 

phonetic level becomes parametric because the distinctive features are 

realized by various values of physical parameters depending on the 

speaker's articulatory skills and various contextual factors influencing the 

realization of a certain phoneme [Farnetani and Rascasens 2013, Liker and 

Gibon 2013, Howson and Monahan 2015]. In nasal sounds, for example, the 

lowering of the soft palate can be lesser or greater, longer or shorter. But at 

the phonological level those differences could be ignored and could lead to 

unique phonological decisions on the listener's part. So, from the point of 
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view of the phonetic/phonological relationship in sound production and 

perception the important question is at which parametric value certain 

distinctive feature will be considered phonologically important and will 

become the constitutive element of a certain phoneme. In the case of soft 

palate lowering the question is at which value of lowering the sound will be 

perceived as nasal as opposed to oral and not only nasalized. The 

effectiveness of spoken communication in such complex articulatory 

conditions is explained by the compensatory behaviour of the particular 

organs enabling the realization of the stable and adequate motor result in 

dynamic contextual motor conditions. The possibilities of the articulatory 

mechanisms to achieve the same final result by means of great variability of 

separate motor components is called motor equivalency [Hughes & Abbs 

1986, Horga 2021]. Coordination of all parts of the articulatory mechanism 

is needed to realise a certain articulatory gesture called coordinative 

structure [Browman & Goldstein 1993, Fowler & Saltzman 1993]. 

conditions. In speech production the speaker can anticipate the contextual 

factors which can be favourable or destructive for his speech. So, the rate of 

speech can vary depending on the contextual communication conditions. 

The variability of the speech rate can be the speaker's reaction to the 

changeable communication condition. The changes of the speech rate can 

change not only the duration of the separate speech sounds but they can be 

reflected in other acoustic parameters of the speech sounds. This is the main 

question of the present investigation, namely how does the rate of speech 

influence the acoustic characteristics of the fricative sounds in Croatian. 

 

2. AIMS OF RESEARCH AND METHODOLOGY 

 

2.1. Aims of research 

The aim of this research was to analyse the acoustic characteristics 

of the Croatian fricatives /f, s, z, ʃ, ʒ, x/ influenced by the rate of speech 

[Škarić and Horga 2008]. It was hypothesized that in the fast speech rate 

condition the duration of the investigated sounds would be shorter than in 

the natural rate condition and that the fricatives in the fast rate condition 

would not reach the degree of closing and the intensity and frequency of 

sound reached in the natural rate of speech condition. Six acoustic 

parameters were chosen to examine the difference in the fricatives 

pronounced in those two conditions of the speech rate. 

 

2.2. Methodology and procedure  

Sixteen female students from the Faculty of Humanities and Social 

Sciences of the University of Zagreb, the native speakers of Croatian with 

regular speech and hearing status were involved in the research.  They read 
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one page of narrative text. The participants had three minutes to  prepare 

their reading for each speech rate. They were instructed to read the text at a 

natural rate and and then as fast as possible but trying to remain intelligible. 

Their reading was recorded in the Phonetic laboratory of the Department of 

Phonetics of the University of Zagreb ensuring high acoustic quality of the 

recordings. From the read text six randomly chosen realizations of each one 

of the six Croatian fricatives pronounced by each speaker were analysed. 

So, 96 realizations of every fricative (6 realizations of each one of the 16 

participants) in each of the two speech rate conditions were analysed. The 

investigated sounds were annotated and Praat software [Boersma and 

Weennik 2012] was used to analyse six acoustic variables in all occurrences 

of the investigated sounds: duration, spectrum centre of gravity, standard 

deviation of the centre of gravity, spectral skewness, spectral kurtosis, and 

harmonic to noise ratio (Figure 1 and Table 1). Statistic procedures were 

used to obtain the average values, standard deviations of the investigated 

variables and significance of difference. 

 

Table 1. and Figure 1. Annotation of the fricative [ʃ] in natural and 

fast speech rates of speaker NN in the word loše (D – duration, CG – centre 

of gravity, CGSD – standard deviation of centre of gravity, SS – spectral 

skewness, SK – spectral kurtosis, NHR – noise to harmonic ratio) 

 

 D HNR CG CGSD SS SK 

Natural rate 0,182 -0,628 6214 2151 0,1 2 

Fast rate 0,103 -1,505 5216 2325 -0,02 0,9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

103

Книга 7, 2021



3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

3.1. Duration of fricatives 

The fast rate of speech was achieved by instructing the participants 

to read as fast as possible but keep their speech intelligible (Table 2 and 

Figure 2). The participants read the text at the natural speech rate (5.14 

syl/s) first and then at the fast speech rate (6.71 syl/s) and that means that 

the fast speech rate was 30.5% faster than the natural one. The speech rate in 

fast rate condition is faster not only because the duration of the pauses is 

shorter but also because the speed of the articulator movement is faster than 

in the natural speech. So, the articulation rate of the investigated fricatives 

was 16,9 % faster in the fast speech rate condition than in the natural speech 

rate condition. The shortening of the pauses contributes to the increasing of 

the speech rate more than does the fastening of the movements of the 

articulators. In the natural speech rate condition fricatives /s, ʃ/ are longer. 

Thus, they form a separate group while the remaining four fricatives /f, x, z, 

ʒ/ form another group with less durations. In the fast speech rate condition, 

the sound /x/ is shortened so much that it becomes the member of the short 

sound group and the other sounds keep their positions which remain the 

same as in the natural speech rate condition. All sounds are, naturally, 

shorter in fast rate speech and the degree of their shortening is more or less 

the same except for the sound /x/ which is shortened more than other 

sounds. The difference in duration in natural and fast speech rate for all 

fricatives is significant. 

 

Table 2 and Figure 2. Average duration of the fricatives 

(milliseconds) in natural and fast speech rate, t-test and significance of 

difference 

 

Duration f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 92 102 132 121 70 70 

Fast rate 76 84 106 97 62 63 

t 5,10 4,16 7,50 5,09 2,91 2,60 

p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
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3.2. Spectrum centre of gravity 

The spectrum noise centre of gravity (Table 3 and Figure 3) is the 

measure of the greatest concentration of energy in the spectrum, and it 

approximately matches the central frequency of the analysed segment. The 

Croatian fricatives can be classified from the highest to the lowest one in the 

natural and fast speech rate conditions as follows: s, ʃ, z, ʒ, f and h. It was 

expected that the centre of gravity at the natural rate of speech would be 

higher than at the fast rate because the articulators would have enough time 

to produce a complete articulatory movement and the air stream strong 

enough to produce the sound of higher frequencies. On the other hand the 

tension of the articulators can be strong enough and the movement fast 

enough to reach the high values of the sound frequencies in a short time 

period. And that is the case with sounds /s, ʃ, z, h/ while the sounds /f, ʒ/ 

have a higher centre of gravity in the natural speech rate condition. The 

lower value of the centre of gravity for the sounds /f, ʒ/ can be explained by 

the influence of the lips as inherently slower articulators which are involved 

in the articulation of those two sounds. The difference is significant for 

sounds /ʃ/ and /z/. 

 

Table 3 and Figure 3. Average frequency of the centre of gravity of 

the fricatives (in Hz), t-test and significance of difference in the natural and 

fast speech rate conditions 
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Centre of 

gravity f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 1355 906 7670 4061 2353 1088 

Fast rate 1411 777 7054 3565 1631 1112 

0,29 0,87 1,63 2,52 2,42 0,17 0,29 

0,77 0,38 0,11 0,01 0,02 0,86 0,77 

 

 
 

3.3. Standard deviation of centre of gravity 

The standard deviation of the centre of gravity (Table 4 and Figure 

4). is a statistical measure for the relative intensity of the most prominent 

part of the spectrum in relation to the neighbouring parts of the spectrum. It 

can be interpreted as the standard deviation of the main amplitude. The 

fricative sounds can be divided into two groups: the sounds /f, s, ʃ, z/ having 

higher values of the prominence of the amplitude and the sounds /x, ʒ/ 

having lower values of the prominence. The differences of the values of the 

standard deviation of the centre of gravity are generally very small, but the 

values of the amplitude prominence are higher for the sounds /f, x, z/ in 

natural speech, for the sounds /s, ʒ/ in fast speech and for the sound /ʃ/ the 

values can be considered equivalent (2332 Hz – N and 2325 Hz – F) for 

both rates of speech. The difference is statistically significant only for the 

sound /z/. 
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Table 4 and Figure 4. Average frequency of the standard deviation of 

centre of gravity of the fricatives (in Hz), t-test and significance of difference 

in the natural and fast speech rate conditions 

 

S. D. of C. O. G f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 2695 1429 3443 2332 3138 1513 

Fast rate 2516 1290 3599 2325 2611 1675 

t 0,96 1,14 1,13 0,09 2,28 1,49 

p 0,34 0,26 0,26 0,93 0,02 0,14 

 

 

 
 

3.4. Spectral skewness 

Spectral skewness of a sound (Table 5 and Figure 5) is the standard 

deviation of the centre of gravity and the illustration of the spectral 

skewness of the sound around the central frequency. It is measure of the 

frequency variability of the characteristic frequency of the sound. The 

variability of the centre of gravity in general is greater for the sounds 

articulated by the lips /f/, including also the labialized /ʒ/, and by the dorsum 

/x/, while the sounds articulated using the tip of the tongue /s, z, ʃ/ are 

characterized by the lower values of the spectral skewness. The results show 

that the variability of the centre of gravity is greater in the fast speech rate 

condition for all the studied sounds except for the sound /ʒ/ for which the 

relation is opposite. This also shows that the variability of the articulatory 
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movements of the speech organs in the natural speech rate condition is less 

variable than in the fast speech condition. A possible interpretation is that at 

the natural rate of speech the speaker has enough time to achieve the proper 

place of articulation of the pronounced sound while at the fast rate of speech 

the variability of the achieved place of articulation is greater as a result of 

the contextual influence of the speech rate on the stability of articulation. 

The difference is significant for the sounds /s/ and /z/. 

 

Table 5 and Figure 5. Average spectral skewness of the fricatives, t-

test and significance of difference in the natural and fast speech rate 

conditions 

 

Skewness f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 4,18 6,74 -0,87 0,21 2,77 4,36 

Fast rate 4,95 8,20 -0,49 0,66 4,79 3,51 

T 1,43 1,61 2,27 1,82 2,91 1,47 

P 0,15 0,11 0,02 0,07 0,00 0,14 

 

 
 

3.5. Spectral kurtosis 

Spectral kurtosis (Table 6 and Figure 6) is a statistical deviation of 

the spectrum centre of gravity and it shows the location of the greatest 

amount of energy skewed around the centre of gravity: if most of the energy 

is located below the centre of gravity, then the value is closer to zero or it is 
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negative, and if most of the energy is located above the centre of gravity 

then the value is higher and positive. For the sounds /f/ and specially /x/ the 

concentration of the acoustic energy is located below the frequency of the 

centre of gravity and for the other fricatives /s, ʃ, z, ʒ/ it is located above the 

centre of gravity. The values of the spectral kurtosis for the sounds /f, x, ʃ, z/ 

are higher in the natural speech condition, meaning that sound energy is 

concentrated in the lower frequency regions while for the sounds /s, ʒ/ the 

values of the spectral kurtosis are higher in the fast speech condition which 

means that the slope of the decrease of the acoustic energy is less steep at 

higher frequencies. The difference is significant only for the sound /z/. 

 

Table 6 and Figure 6. Average spectral kurtosis of the fricatives, t-

test and significance of difference in the natural and fast speech rate 

conditions 

 

Kurtosis f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 28,19 103,63 1,33 1,44 15,89 51,56 

Fast rate 39,08 151,47 1,04 7,95 56,91 26,74 

t 1,29 1,30 0,63 0,98 2,23 1,54 

p 0,20 0,20 0,53 0,33 0,03 0,13 
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3.6. Harmonic to noise ratio 

Finally, the harmonic to noise ratio (Table 7 and Figure 7) is a 

measure of the sonority of sounds, and the higher the coefficient the more 

intensive the harmonic component in the sound is (Horga et al. 2012, Horga 

2018). The fricative sounds from the point of the harmonic to noise ratio can 

be divided into three groups: sounds /s, ʃ/ with the lowest ratio, sounds /f, h/ 

with middle values and /z, ʒ/ with the maximal values of sonority. For all 

fricative sounds except the sound /ʒ/ the harmonic to noise ratio is higher in 

the fast speech rate. This can be explained by the fact that in the fast rate 

conditions the speech organs do not reach the necessary narrow articulatory 

passage and the necessary noise for the articulation of the fricatives cannot 

be reached so the sounds are more sonorous in the fast speech rate condition 

than in the natural speech rate condition. For the sound /f/ and /z/ the 

differences are statistically significant. 

 

HNR f x s ʃ z ʒ 

Natural rate 6,03 3,84 1,68 0,35 9,21 8,44 

Fast rate 7,65 4,99 1,88 1,05 11,32 7,72 

T 2,45 1,65 0,51 1,56 2,71 1,05 

P 0,02 0,10 0,61 0,12 0,01 0,30 
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4. CONCLUSION 

The present research on the influence of the speech rate on the 

acoustic parameters of the fricative sounds in Croatian has shown that the 

speech rate as a contextual factor influences not only the duration of the 

fricative sounds but also the other five measured acoustic parameters. 

Generally, it can be concluded that at a fast speech rate the duration of the 

fricatives is significantly shorter than in the natural speech rate. Though in 

general the fast speech rate is faster by 30,5% than the natural one the 

investigated fricatives are by 16,9% shorter in the fast speech rate condition 

than in the natural one. That means that at a fast speech rate the percentage 

of the shortening of pauses and other speech segments are greater than the 

fricatives. The values of the spectrum centre of gravity and the standard 

deviation of the centre of gravity are lower while spectral skewness, spectral 

kurtosis and harmonic to noise ratio are higher in the fast speech rate 

condition than in the natural one. The sound /ʒ/ in the majority of variables 

behaves differently than the other fricative sounds. The differences between 

fricatives in the natural and fast speech rate conditions can be explained by 

the fact that at the fast speech rate the articulators do not reach the aimed 

closing of the articulatory passage and by the fact that at the fast speech rate 

the variability of the movement of the articulators is greater than at the 

natural speech rate. The difference of duration of the investigated sounds in 

natural and fast speech rate is significant for all six Croatian fricatives 

which are shorter in fast speech rate. The sound /z/ differs significantly in all 

variables in two speech rate conditions. Significant differences were found 

for /ʃ/ in spectrum centre of gravity, for /s/ in spectral skewness, and for /f/ 

in harmonic to noise ratio. These conclusions drawn on the basis of the 

acoustic data obtained in the present research could be verified by various 

physiological techniques of the speech kinematics research. 
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ФОНОЛОГИЧНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

РЕДУКЦИЯТА НА ГЛАСНАТА /А/ 

 

Владимир Жобов, СУ „Св. Климент Охридски“,  

zhobov@slav.uni-sofia.bg 

 

ON THE PHONOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE 

REDUCTION OF /A/ 

 

Vladimir Zhobov, Sofia University “Sveti Kliment Ohridski” 

 

Abstract: The different behavior of unstressed /a/ and /ъ/ (only the latter 

may change its order with the liquid in inflected and derived forms) is interpreted 

as evidenced tha, at least in the Standard language, they have not merged 

phonologically. On the other hand, in some Eastern dialects where the unstressed 

/a/ is raised all the way to ъ, such merger appear to have taken place.  

Key words: dialectology, phonetics, phonology, vowel reduction, 

neutralization, (phonological) merger. 

 

Терминът „редукция на гласните“, който в общата фонетика 

означава приближаване на неударение гласни в посока на шваа [ә], в 

българската лингвистична традиция се отнася до процес, в който някои 

неударени гласни, например /е/ и /о/, се придвижват към по-крайни 

позиции във вокалното пространство. Така терминът „редукция“ 

придобива фонологично значение, свързано с неутрализацията на 

опозиция широки – тесни гласни, която води до редуцирана система на 

неударените гласни, в която само опозициите предни – задни и 

закръглени – незакръглени остават дистинктивни. 

Основните трудове по българска фонетика са единодушни, че 

тази неутрализация е най-пълна при двойката гласни /а/ – /ъ/, чийто 

варианти в неударени срички съвпадат [Тилков, Бояджиев 1977, 70]. 

Въпросът за фонологичните следствия от това сливане обаче остава 

незадоволително решен. Означава ли фонетичната идентичност на 

алтернантите на /а/ и /ъ/ в неударени срички, че те се сливат 

фонологично, или техните алофони, [ʌ] и [ә], трябва да бъдат отнесени 

към различни фонеми, независимо че са фонетично неразличими? 

Авторитетни трудове, между които тритомната граматика на БАН, 

възприемат втората позиция: „От комбинираното въздействие на 
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редукцията и консонантното съседство се получава голямо 

разнообразие в звученето на неударените гласни, които в качеството си 

на фонемни варианти обикновено остават незалебязани от слушателя, 

т.е. въпреки различното звучене те се идентифицират със съответните 

фонеми въз основа на функционалното им единство“ [Граматика 1982: 

46]. Според Тилков и Бояджиев „По този начин и при двете фонеми се 

оформят по два едни и същи варианта, чийто гласеж е по-отворен и 

съответно по-затворен, когато са по-близо или по-далече от 

ударението“ [Тилков, Бояджиев 1977: 70]. 

Предлагани са обаче и други интерпретации. Мирослав Янакиев 

и Цанко Младенов смятат, че неударените [а] и [ъ] са алофони на една 

и съща фонема, която не е нито /а/, нито /ъ/. Според Янакиев тази трета 

фонема носи признака „неудареност“ [Янакиев 1960: 59], а според 

Младенов тя се характеризира с признаците „компактност“ и 

„дифузност“ [Младенов 1965: 227]. 

Поне за двойката /а/ – /ъ/ възгледът на Тилков и Бояджиев може 

да бъде подкрепен с чисто фонологични аргументи, без да се прибягва 

към теоретични постулати като двустранна уникалност (biuniqueness), 

пресичащи се и непресичащи се фонологични редове и абстрактни 

единици като архифонема. По мое мнение такъв аргумент е твърдо 

установеното редуване, наричано най-често „подвижно ъ“, при което 

позицията на гласната /ъ/ спрямо съгласните /р/ и /л/ зависи от броя на 

следващите съгласни: дъ ̀рпам, гълтам, но дръ ̀пна, глъ ̀тка. В 

едносричните думи, в повечето от които след съчетанията има само 

една съгласна, редът е непредвидим, въпреки че има известно 

предпочитание към групите ръ и лъ: 

 

връв – въ̀рви 

връх – върхъ ̀т, върховѐ 

гръб – гърбъ ̀т, гърбовѐ 

гръм – гърмъ ̀т, гръ ̀мове 

гръд – гърдѝ 
грък – гъ̀ркът, гъ ̀рци 

кръв – къ̀рви 

пръв – пъ̀рви 

скръб – скъ̀рби 

 

В други едносрични думи редуване няма: 
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кръг – кръгъ ̀т, кръ ̀гове 

прът – пръ ̀тът, пръ ̀ти (и пръ ̀тове) 

пръч – пръ ̀чът, пръ ̀чове 

трън – тръ ̀нът, тръ ̀ни 

 

Изключенията от правилото за многосричните думи, освен 

няколко частично адаптирани черковнославянски заемки като 

повъ ̀рхност, потвържде ̀ние, оскърбле ̀ние, могат да бъдат описани с 

ясно формулирани морфонологични правила [Граматика 1982: 234–

236]. 

Как подвижното ъ се отнася към неутрализацията? Ако 

неударените /а/ и /ъ/ се сливат фонологично, логично е да се очаква, че 

те ще  се държат по един и същи начин в съчетание с р и л. 

Изобилстват примери, които показват, че такова сливане в книжовния 

език няма. Примерите по-долу илюстрират само по-продуктивното 

редуване с р, в които се открива само съчетанието -ра- в неударена 

позиция и никога съчетанието *-ар-: 

Едносрични думи: 

 

град – градъ ̀т, градове ̀ 
крак – кракъ ̀т, крака̀ 

прах – прахъ ̀т, прахове ̀ 
срам – сламъ ̀т, срамове ̀ 
страх – страхъ ̀т, страховѐ 

 

Многосрични думи: бранѝтел, врата̀, грабѐж, гради ̀на, 

грама̀да, грамо̀тен, поздравѝх, прасе ̀, разврате ̀н, страна̀.  
 

Важно е също, че редица примери от същата група думи 

показват, че в източни български говори, в които редукцията на 

неудареното /а/ е по-силна, до пълно сливане с ъ, такова сливане е 

осъществено: 

 

Дряново: стърнъ ̀ [Милетич 1903: 115]. 

Габрово: върта̀, гърдѝна, стърнъ ̀ (пак там: 122). 

Трявна: гърдѝна, забарде ̀ни (пак там: 122). 
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Войнягово, Карловско: върта̀ (и връта̀)̀, кърту̀на, стърнъ ̀, 
търпе ̀зъ, устърнъ ̀ [Ралев 1977: 22]. 

Съчанли, Гюмюрджинско: върта̀, гърдѝна, гърду ̀шка, търпе ̀за, 

стърна̀ [Бояджиев 1972: 51]. 

Орешник, Елховско; гърма̀да [Бояджиев 1979: 13].  

Караклисе, Димотишко: гърдѝна, върта̀, гърма̀дъ, гърна ̀ти, 

стърна̀, кърту ̀на [Бояджиев 1991: 44]. 

Карахалил: стържа̀рин, гърда̀ (пак там: 144). 

Подобни примери се срещат, поне в едно изследване, и без 

редукция:  

Драмско: гарнича̀р, гарнѝчна, варта̀, гардѝна, гарма̀да, карде ̀ц 

(Иванов 1977: 132). Другаде в същото изследване обаче авторът 

отбелязва, че неудареното /а/ търпи различни степени на редукция, 

включително до ъ (пак там, 90). 

Алтернативно обяснение за тези промени може да бъдат 

ограничения, свързани със строежа на сричката, които не допускат 

начална група от обструент + р. Така може да се обяснят примерите 

по-долу, в които група от р + гласна е заменена от гласна + р: верте ̀но, 

курмѝт (Съчанли, Гюмюрджинско, Бояджиев 1972: 51), кирла̀, пирк’а̀, 
пурда̀въм (Орешник, Елховско, Бояджиев, 1979: 13). 

Подобни силабични ограничения обаче са много редки в 

българските диалекти и са непознати в балканските говори, от които са 

част от примерите по-горе примери. 

Изводът, който може да се направи, е красноречиво формулиран 

от Джонатан Барнс: „Българският е особено важен пример за 

редукцията на гласните с това, че диалектният континуум от запад до 

изток показва красноречиво как градуално фонетично вариране с 

времето се фонологизира и става категоризирана фонологична 

опозиция“ [Барнс 2006: 32]. Целта на този кратък текст е да представи 

примери в подкрепа на това твърдение, както и на интерпретацията в 

класическите трудове върху българската фонетика, цитирани в 

началото. 
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„SPRACHE“ ALS LINGUISTISCHE EINHEIT VS. „SPRACHE“ 

ALS SOZIOLINGUISTISCHE, NATIONALE EINHEIT. 

ZENTRALSÜDSLAWISCH VS. BOSNISCH, KROATISCH UND 

SERBISCH* 

Manfred Trummer, Graz 

Abstract: Even in linguistic discourse there is not always made clear 

distinction between “language” as an isogloss defined genetic and areal linguistic 

macrounit and group defined national languages. In the South Slavic area by 

isogloss interpretation we may distinguish three linguistic macrounits to be named 

– by avoiding ethnic denominations – Western (WSS), Central (CSS) and Eastern 

South Slavic (ESS), with further partition as known in BCS dialectology. Within 

the CSS as a result of cultural and politically induced agglomeration processes (by 

referring to the model of Ž. Muljačić) as national languages there are formed and 

function Croatian and Serbian and younger Bosnian. As all three use a standard 

form based on Vuk, their individuality must be seen mainly in their specific 

national system, in the specific national paradigma of interconnected varieties 

(chronolects and distant but culture specific contact languages included) and 

variants in grammar, only partially reflected in the standards as substratum. In 

consequence the confrontative research on differences has to face the whole of the 

national systems, not only the substratum. 

Key words: Ein Plädoyer, im wissenschaftlichen Diskurs deutlich 

zwischen genetisch-areal definierten, linguistischen Einheiten einerseits und 

gruppendefinierten, soziolinguistischen Einheiten, insbesondere Nationalsprachen, 

andererseits zu unterscheiden und dort, wo keine Deckungsgleichheit herrscht, wie 

im Falle des Zentralsüdslawischen, die Individualität der involvierten 

Nationalsprachen Bosnisch, Kroatisch und Serbisch primär im jeweiligen 

nationalsprachlichen Systemkomplex bzw. Varietäten- und Variantenparadigma 

(samt dessen Substrat in der Standardsprache) zu sehen und dies bei der 

Untersuchung der Unterschiede angemessen zu berücksichtigen. 

Dass an Stelle der altgewohnten einen serbokroatischen Sprache 

heute zwischen kroatischer, serbischer und bosnischer Sprache 

unterschieden wird, trifft nicht nur außerhalb des ehemaligen Jugoslawien 

und bei Nicht-Philologen auf Unverständnis, selbst unter Slawisten gibt es 

Zweifler an der Recht- und Zweckmäßigkeit einer Unterscheidung dort, wo 

Unterschiede in standardsprachlichen Texten des Alltags kaum manifest 

werden. Stillschweigend im Hintergrund steht dabei meist das Verständnis 

von „Sprache“ als genetischer Individualität, als Ausgliederungseinheit im 

Sinne der Stammbaumtheorie, genügend different von anderen solchen und 

mit der Standardsprache als ihrem typischen Repräsentanten. Und die in den 
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drei Standardsprachen wahrzunehmenden Unterschiede reichen wahrlich 

nicht aus, um von verschiedenen „Sprachen“ im Sinne genetisch-

linguistischer Einheiten zu sprechen. Unterschiede, und zwar durchaus 

bedeutende, bestehen zwischen den Sprachen Bosnisch, Kroatisch und 

Serbisch aber dann, wenn sie als soziolinguistische Einheiten verstanden 

werden, als „Nationalsprachen“ im Sinne nationalsprachlicher Systeme bzw. 

Systemkomplexe. Unsere Mitteilung möchten wir als Plädoyer verstehen, 

im linguistischen Diskurs „Sprache“ als genetisch-linguistisch-areale 

Makroeinheit ausreichend deutlich der „Nationalsprache“ 

gegenüberzustellen, d.h. die genetisch-linguistische Seite konsequent von 

der soziolinguistisch-nationalen zu trennen und in der Frage der 

differentiellen Charakteristik den nationalsprachlichen Aspekt angemessen 

in den Vordergrund zu rücken. Südslavia und Zentralsüdslavia, wo eine 

Deckungsgleichheit genetisch-linguistischer und nationaler und 

nationalsprachlicher Einheiten nicht die Regel ist, fordern diesen Zugang, 

und die Zentralsüdslavia mit der kulturhistorisch bedingten einen 

Standardbasis auf ihrem Boden erzwingt ihn geradezu.  

Mit dem Begriff „Sprache“ und seinen vielen Bedeutungen wird 

selbst in der Sprachwissenschaft nicht selten unscharf und undifferenziert 

umgegangen. Das trifft auch zu auf die ungenügende Abgrenzung von 

„Sprache“ als linguistisch definierten Idiomkomplex einerseits und 

gruppendefinierter „Sprache“ mit ethnisch-nationalem Bezug und 

Benennung andererseits. Vorschub leistet dabei eine mangelnde 

terminologische Differenzierung und die Tradition. So werden linguistisch 

definierte Einheiten als „Dialekte“ im Sinne der Stammbaumtheorie 

traditionell den ethnisch benannten „Sprachen“ nachgeordnet, statt als deren 

Konstitutiva vorgeordnet, weshalb auch für die linguistischen 

Makroeinheiten oft keine adäquate Nomenklatur entwickelt ist, und statt 

dessen eben die ethnisch-nationalen Sprachbenennungen eintreten. Das fällt 

weniger ins Gewicht, wenn, wie tatsächlich oft, eine annähernde 

Deckungsgleichheit herrscht, wo das aber, wie eben im Südslawischen, 

nicht der Fall ist, wird es zum Problem.  

Die Nicht-Differenzierung geschieht oft unbedacht und schafft 

allenfalls Pseudofragen, etwa ob eine bestimmte Dialektgruppe zu dieser 

oder jener „Sprache“ gehört, zuweilen allerdings geschieht sie auch bedacht, 

etwa wenn junge Nationen ihr Recht auf eigenbestimmte National-

sprachlichkeit aus der Ursprache ableiten wollen, oder ihnen ebendieses 

Recht mit genetisch-linguistischen Argumenten streitig gemacht wird, oder 
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wenn ein linguistisch definierter Idiomkomplex einem einzelnen Ethnos 

samt Rechtsfolgen zugeordnet werden soll. 

In einem Kontinuum, wie es das Nord- und das Südslawische sind, 

bestimmen sich linguistische Einheiten philologisch als Areale mit 

annähernd kongruenter Verteilung einer Anzahl sprachlicher Züge, welche 

sich mehr oder eher weniger scharf durch Isoglossenbündelung von 

benachbarten Arealen bzw. Einheiten abgrenzen. Dabei tritt zu diesem 

„objektiven“ Isoglossenbefund noch die philologische 

Isoglosseninterpretation nach absolutem und relativem Alter, Relevanz und 

spezifischem Charakter. Diese Interpretation kann verschieden erfolgen, 

womit auch die gewonnenen Einheiten verschieden ausfallen können. 

Die historischen Grundlagen arealer Gliederung sind 

Siedlungsströme und Migrationen sowie areal differenziert divergent-

konvergente Entwicklung im Wege von Innovationen in verschiedenen 

Herden und Zonen und deren verschieden begrenzte Ausbreitung im Raum. 

Auslöser des Wandels können Sprachinterferenzen sein, Substrate, 

Superstrate, Adstrate, Instabilitäten oder sonstige Dispositionen in System 

und Inventar, Sprachmoden, wobei das Hier und Jetzt, nicht selten auch das 

Warum des Wandels in vielen, ja den meisten Fällen dem multikausalen 

Zufall überlassen bleibt, und zwar im Sinne der Chaostheorie der Natur-

wissenschaften, die auch für die Sprachwissenschaft nutzbar gemacht 

werden sollte. Einen gewissen Einfluss auf die Ausbreitung von 

Innovationen haben kommunikationsraumgestaltende Faktoren, 

insbesondere Geographie und politische Herrschaft und Grenzen, und in und 

mit ihnen trifft sich der linguistische mit dem soziolinguistischen Aspekt. 

Neben innovativen Zentren zeichnen sich in der Regel konservativ-

archaische Peripherien ab. 

Der bayrisch-ungarisch-rumänische Keil, der den Norden der Slavia 

vom Süden trennt, macht das Südslawische zu einer natürlichen, linguistisch 

sekundären Gliederungseinheit des Slawischen. Innerhalb des 

Südslawischen steht nach der Isoglossenzahl ein kleinerer kompakter Osten 

relativ deutlich einem größeren diffuseren Westen gegenüber. Nach der 

philologischen Interpretation der involvierten Isoglossen nach Alter und 

Relevanz ergibt sich eine markante Dreiteilung der Südslavia in West, 

Zentrum und Ost. Im Einzelnen geht es um älteste, vielleicht gar die ältesten 

slawischen Arealisoglossen, die u- versus non-u-Isoglosse (für den hinteren 

Nasalvokal) und die Isoglosse hohes versus tiefes Jat. Auf ihr in die Zeit der 

Monophthongierung der Diphthonge zurückreichendes Alter haben wir 
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1978 in Zagreb hingewiesen [VIII MSK; Trummer 1978], auf ihre 

strukturelle Verknüpftheit und Gliederungsrelevanz für die Slavia 1988 in 

Sofia [X MKS; Trummer 1998] sowie für die Grundgliederung der 

Südslavia 1995 in Pula [I HSK; Trummer 1997]. Nach diesen Isoglossen 

stehen West und Ost gemeinsam dem Zentrum gegenüber, was die von 

Kopitar begründete, von Bratanić, Gylybov und anderen weiter verfolgte 

Theorie von zwei Siedlungsströmen von neuer Seite her und wesentlich zu 

stützen vermag. Die weiteren gliedernden Phänomene, desintegrierende wie 

integrierende, sind in erster Linie innovative Zentren, ein bedingt 

„slowenisch“ zu nennendes innovatives Zentrum im Westen, ein 

štokavisches und neuštokavisches im Zentrum, ein balkanisches im Osten, 

alle mit ihren nicht oder nur teilerfassten Peripherien, dem Kajkavischen im 

Westen, dem Čakavischen im Zentrum. Die areale Verteilung wird letztlich 

noch durch geschichtlich und ökonomisch bedingte Bevölkerungsver-

schiebungen modifiziert.  

In der Summe ergeben sich annähernd jene areallinguistischen 

Einheiten, Idiome und Idiomkomplexe, wie sie die Dialektologie als 

Dialekte und Dialektgruppen unterscheidet, beschreibt und symbolisch 

benennt. Eine arealgenetische Charakteristik für die größeren unter ihnen 

haben wir 1995/1997 in Text und Tabelle geboten.  

Offen bleibt die Benennung der linguistischen Makroeinheiten, die 

traditionell als „Sprachen“ bezeichnet und ethnisch benannt werden. Seit 

mehr als drei Jahrzehnten, genauer seit Warszawa 1973 (VII MKS), pflegen 

wir, um durch das gerade in der Südslavia durch nationalphilologische 

Interessenskonflikte so schwierig gestaltete Gelände eine gerade Linie zu 

finden und zu halten, die konsequente „Entnationalisierung“ und benennen 

die drei durch Isoglossenbefund gewonnen Makro- oder Grundeinheiten der 

ersten Gliederungsebene des Südslawischen schlicht als Westsüdslawisch, 

Zentralsüdslawisch und Ostsüdslawisch. Wir haben dafür von 

Interessensparteien immer wieder Kritik erfahren. So freut es uns, dass die 

„entnationalisierte“ Nomenklatur in den letzten zehn Jahren zunehmend an 

Terrain gewonnen hat, auch im südslawischen Raum, vgl. etwa den in 

kroatischer Fachliteratur nicht mehr ganz so seltenen Terminus srednjoju-

žnoslovanski anstelle früherer nationsbezogener Termini. 

Die einzelnen Idiome und Idiomkomplexe werden erst in einem 

historisch-politisch-kulturell bestimmten Integrationsprozess zu konstitu-

tiven Elementen von nationalen Sprachen, zu Dialekten, Varietäten im 

Gesamtgefüge des nationalsprachlichen Systems. So hat sich auf dem 
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Boden des Westsüdslawischen, das ist die Gesamtheit der kaj-Idiome, die 

slowenische Sprache konstituiert, unter Ausschluss des Kajkavischen, das in 

das System des Kroatischen eingeht, dessen Konstituierung sonst und 

wesentlich auf dem Boden des Zentralsüdslawischen erfolgt. Die 

nationalsprachlichen Systeme des Serbischen und des jüngeren Bosnischen 

konstituieren sich ebenfalls auf dem Boden des Zentralsüdslawischen, und 

dort ist auch der Platz für eine allfällige montenegrinische Nationalsprache. 

Der linguistischen Einheit Ostsüdslawisch entsprechen die national-

sprachlichen Einheiten Bulgarisch und Makedonisch. 

Während die linguistischen Einheiten primär philologische 

Realitäten sind, sind die soziolinguistischen Einheiten Realitäten der 

Sprecher, der Gesellschaft. Der komplexesten dieser Einheiten, der Sprache 

der Nation, ist das letzte Drittel unserer Ausführungen gewidmet. Dabei 

lehnen wir uns bei der Skizzierung des Wegs zur „Sprache“ an das Modell 

des herausragenden kroatischen Romanisten Žarko Muljačić (vgl. 1996, zur 

Inadäquatheit bisheriger Modelle auch 1997), das große Beachtung 

gefunden hat. 

Wie schon früher erwähnt, zerfallen „Grundsprachen“ nicht in 

„Sprachen“ sondern in eine Vielzahl örtlicher Idiome, Oikolekte, die sich 

nur aus philologischer Sicht nach Isoglossenkriterien in größere Areale 

fügen. Unter den konkreten Bedingungen vor Ort, infolge der 

Herausbildung von ökonomischen, geistlichen, administrativen Zentren, um 

die sich größere oder kleinere Kommunikationsräume formieren, kommt es 

zu Konvergenz und sukzessiver Agglomeration und Ausbildung eines 

Regiolekts in Ausrichtung auf die jeweiligen Zentren. Mit dem Entstehen 

großer Herrschaftsformationen setzt sich die Agglomeration auf der Ebene 

der Regiolekte fort. Der Oiko- oder Regiolekt des Herrschaftszentrums 

gewinnt überregionale Relevanz und Funktion, und sein Prestige fördert 

Konvergenz und Ausbreitung von Innovationen. Die Ausweitung der 

Funktionen führt früher oder später zur Verschriftlichung und in einem 

weiteren Prozess in Entsprechung zur gesellschaftlichen Entwicklung zur 

Kodifizierung und zum sukzessiven Ausbau in Richtung einer schließlich 

polyvalenten Standardsprache. Auf diesem Weg ist das Ausgangsidiom 

seiner selbst entfremdet zur „Sprache“ eines Herrschaftsbereichs und seiner 

Bevölkerung, letztlich zur Sprache einer „Nation“ geworden. Sie nimmt 

dessen/deren Namen an und „degradiert“ die Regiolekte zu ihren Dialekten, 

das Basisidiom eingeschlossen. Als Gruppensprache wird sie ein Element 

der Gruppenindividualisierung und Gruppenidentifikation, weshalb bei 
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Ausbau und Gestaltung neben Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit auch, 

und das oft vorrangig, solche der Sprach- und Kulturpolitik der jeweiligen 

Epochen zum Tragen kommen. 

Allerdings: Kaum irgendwo verläuft die Entwicklung so geradlinig, 

wie eben skizziert. Schon gar nicht in der Zentralsüdslavia. Es ist hier nicht 

der Ort, das Werden der Nationen dieses Raums zu umreißen, und auch 

nicht die Wege und Umwege der Herausbildung der heutigen nationalen 

Standardsprachen und Sprachen. Nur der Endpunkt ist hier wie im Modell 

derselbe: eine „nationale Sprache“ als Sprache der sie benennenden 

Gruppe/Nation, als national individueller sprachlicher Komplex mit einer 

Standardsprache als dessen Repräsentanten im Zentrum sowie zugeordneten 

Varietäten, synchronen diatopischen und diastratischen, auch diachronen, 

insbesondere Chronolekten der Schriftkultur. Als aufeinander bezogene, 

gegenseitig bedingte und einwirkende Elemente bilden sie ein 

nationalsprachliches System, das Gesamtsystem der „Nationalsprache“. 

Eingeschränkt zuordnen lassen sich auch etymologisch distante, 

kulturpezifische Kontaktsprachen wie Latein, Griechisch, 

Türkisch/Arabisch. 

In der Regel sind Standardsprachen als äußere Repräsentanten von 

Nationalsprachen voneinander durch ihre verschiedene Idiombasis in einem 

Maße distant und distinkt, dass das aus dem jeweiligen nationalsprachlichen 

Systemkomplex herrührende Substrat in ihnen im Vergleich nicht besonders 

in den Vordergrund tritt. Anders sind die Verhältnisse in der 

Zentralsüdslavia, wo aus historisch-politisch-kulturellen Gründen die 

Standardsprachen der drei Nationen in hohem Maße übereinstimmen, sind 

sie doch Fortentwicklungen éiner, der Vuk’schen Ausbausprache, fußen 

über diese auf einer gemeinsamen, ost-neuštokavischen Idiombasis und 

folgen im Großen und Ganzen éinem gemeinsamen, dem Vuk’schen 

Ausbauprinzip. Damit reduziert sich die Möglichkeit des Ausdrucks der 

nationalsprachlichen Individualität in der Standardsprache fast 

ausschließlich auf das nationalsprachliche Substrat in ihr, und das ist 

verhältnismäßig schmal. Da Standardsprachen als wichtige Elemente des 

Gesamtsystems der nationalen Kultur aber einen hohen nationalen 

Identifikationswert besitzen, ist die Rolle des Substrats als nationales 

Symbol notwendigerweise überhöht und zieht alle Aufmerksamkeit und 

sprachpflegerische Sorge auf sich, auch die Aufmerksamkeit der die 

Spezifika und Unterschiede der „Sprachen“ beschreibenden Philologen. 

Und richtig so, nur soll es dabei nicht bleiben. 
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Denn: Der wesentliche Unterschied und die unverwechselbare 

Individualität der drei, vielleicht bald vier Sprachen liegt in der Spezifik der 

Zusammensetzung ihrer nationalsprachlichen Systeme und der Position der 

Standardsprache in ihnen, sie liegt im jeweiligen Gesamtparadigma der 

Varietäten und der Varianten in Phonetik, Morphologie, Lexik, 

Phraseologie. Allerdings ist dieses Paradigma für die einzelnen Sprachen 

und einzelne Bereiche erst zu erstellen, ein Anliegen auch der Grazer 

Slawistik, vgl. Wonisch 2000. 

Noch nicht genannt habe ich die Bedeutung der Unterschiede in der 

Semantik, in der Denotation und Konnotation identer Ausdrücke, die uns 

bisher am geringsten erkannt und beschrieben erscheinen. Eine Anmerkung 

dazu aus unserem Grazer Einführungsskriptum „Südslavia“ von Anfang der 

90-er Jahre zitiert: „Beachte: Sprache gliedert und gestaltet die Welt 

semantisch, und jede Sprache auf ihre Weise, wobei die Unterschiede im 

abstrakten Bereich in der Regel am größten und kulturspezifisch sind. 

Unterschiede dieser Art werden oft nicht erkannt oder durch 

Unitaritätspostulate verdrängt und können so zur Quelle des permanenten 

Missverständnisses zwischen Menschen und Völkern werden, bis hin zu 

offenen Konflikten. Darin liegt die Tragik einer Quasi-Identität nationaler 

Sprachen und der Nicht-Bewusstmachung der Unterschiede sowie der 

Notwendigkeit und der Wege des konstruktiven Umgangs mit ihnen“. 

Mögen das Grazer Symposium und das Grazer Projekt ihren Beitrag zu 

dieser Bewusstmachung und zu einem guten Miteinander leisten. 
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 Abstract: Word games are written or oral entertainment in which language 

elements – sounds, letters, words, expressions, sentences, texts – are the subject of 

the game. The games involve guessing a language element according to its set 

parameters, finding a hidden language element, manipulating a language element, 

performing linguistic tasks with language elements, etc. The paper deals with the 

most popular Bulgarian word games, such as „Hangman“, „Broken Phone“, 

charades, crossword puzzles, alphabet games and more. 

Keywords: game, word game, language game, linguistic game 

 

1. Ще започна с една история, по жанр градска легенда. Според 

едни източници случката е станала в средата на ХІХ век, според други 

– в началото на ХХ век. А всичко се развило в Южна Африка с главен 

герой – затворник на име Виктор Орвил, осъден на три години затвор 

заради автомобилна катастрофа.  

Разказва се, че подът в килията му бил покрит с квадратни 

каменни плочи и че от скука затворникът си измислил развлечение – 

започнал да запълва плочите с букви така, че да се образуват правилно 

пресичащи се думи. Като запълнил цялото възможно пространство, той 

прерисувал същата мрежа от квадрати (този път празни) на хартия и 

съставил въпроси, отговорите на които били думите от плочите в 

килията му. Орвил нарекъл играта си „Напред-назад в квадрати“. 

Съкилийниците му много харесали творението и по техен съвет той го 

изпратил в редакцията на вестник в Кейптаун. Първоначално 

редакторът не се впечатлил особено, но след няколко дни споделил 

историята с приятели, които оценили одобрително словесната игра и го 

убедили да я публикува. Успехът бил такъв, че принудил редакцията 

да поиска от Орвил още такива загадки. Други вестници и списания 

също започнали да ги печатат, така че когато интелигентният 

126



затворник излязъл на свобода, в банката му го чакала прилична сума, 

натрупана от получените хонорари.  

Колко от разказаното е достоверно, е трудно да се каже, но 

историята на „кръстословичния“ Монте Кристо прилича на излязла 

изпод перото на Александър Дюма. За южноафриканците обаче, 

независимо от това, което пише в Книгата на Гинес1, няма съмнение 

кой е изобретил популярната игра. Говори се, че на надгробната плоча 

на Орвил в Кейптаун е изобразена кръстословица, а епитафията гласи: 

„Виктор Орвил. Загуби щастието на живота, но създаде нещо, което 

носи на хората радост.“  

2. Разказаната история осигурява забавен подстъп към 

обявената за разискване тема, но сериозният подстъп е съсредоточен в 

две ключови понятия – игра и игра с думи. 

2.1. Игрите са „всеобща активност, включваща всецяло 

човешкото поведение и интереси“ [Кайоа 2001: 175], „един от 

фундаменталните духовни елементи на живота“ [Хьойзинха 2000: 63].  

Според дефиницията на нидерландския културолог Йохан 

Хьойзинха „Играта е действие или занимание, извършвано 

доброволно, ограничено във времето и пространството, изискващо 

спазването на доброволно приети, задължителни правила“ [Хьойзинха 

2000: 63]. По същността си, твърди авторът, играта е „самоцелна и 

придружена от чувство на напрежение и радост, от съзнанието за 

„нещо различно“ от „всекидневния живот“ [там]. 

Уникалния характер на играта Исак Паси коментира с думите: 

„Може и да няма изкуство за изкуството, наука за науката, религия за 

религията, но при всички случаи играта е за играта“ [Паси 2000: 10]. И 

още: „Играта има своята цел – насладата – в самата себе си“ [там].  

Най-старите познати игри в света са от областите на древния 

Египет и древна Месопотамия, а времево те се отнасят към третото 

хилядолетие преди новата ера. Игрите съществуват в множество 

форми с проявления като настолни игри, спортни игри, логически и 

стратегически игри, детски игри, видеоигри и пр. [вж. напр. 

                                                            
1 Според книгата „Световни рекорди на Гинес“ (Guinness World Records) първата 

съвременна кръстословица се появява в американския вестник „Ню Йорк Уърлд“ на 

21 декември 1913 г. и е създадена от английския журналист Артър Уин. Този факт се 

потвърждава и от повечето енциклопедии и справочници, независимо от наличните и 

други претенции за първенство. Кръстословицата на Уин е първата задача от вида, 

който познаваме днес, затова и светът го признава за създател на модерния  

кръстословичен жанр.  
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авторитетното изследване на Ейвдън, Сътън-Смит 1971]. Разнородни 

класификации фиксират игрите с оглед на приспособленията, с които 

се играят (карти, плочки, пулове, топка и пр.), с оглед на това дали 

включват предимно физическо или предимно умствено усилие, с оглед 

на целта (например дали са за забава или за обучение), с оглед на броя 

и разпределението на участниците (индивидуални, групови с и без 

партньор, отборни) и т.н.  

2.2. Игрите с думи, наричани още словесни игри, са писмени 

или устни забавления, при които предмет на играта са езикови 

елементи – думи и техни по-малки съставящи (звукове, букви, 

морфологични компоненти), както и комбинации от думи в изрази, 

изречения и дори текстове. Следователно терминът игра с думи е 

условен и трябва да се възприема в широк смисъл – като игра с 

конкретни езикови форми без значение какъв е техният вид.  

Визираните игри предполагат отгатване на езиков елемент по 

зададени негови параметри, намиране на скрит езиков елемент, 

манипулиране (трансформиране по някакъв начин) на езиков елемент, 

изпълняване на лингвистични задания с езикови елементи, превръщане 

на езикови елементи в задължителна част от игра и пр. По описаната 

особеност словесните игри се отличават от умствените игри с числа (от 

типа на судоку, футошики, какуро, аритметичните редове, 

математическите пъзели и др.), от игрите за откриване на разлики 

между привидно еднакви картинки или на еднакви фигури от ред 

близки по форма елементи, от задачите за откриване на път през 

лабиринт, от шахматните и бридж задачи, от задачите за свързване на 

точки до разкриване на фигура, от задачите тип морски шах и морски 

бой, от реденето на пасианси, от електронните игри на съвременните 

деца и тийнейджъри (бойни, спортни, за сръчност и пр.) и под. 

Игрите с думи са игри в прекия смисъл думата игра – занимания 

за развлечение или забава (това е основното значение на думата игра 

според РБЕ 1990). Те се играят за удоволствие, за наслада, почивка, 

ободряване. Самите понятия развлечение и забава са широко-

спектърни. В най-общо разбиране това са дейности за приятно и весело 

прекарване на времето, правене на различни неща, които доставят на 

човека удоволствие, разнообразяват ежедневието му, отморяват го. 

В посоченото разбиране понятието игра с думи се отличава от 

играта с думи в преносен смисъл. Във втория случай преносно се 

употребява самата дума игра, осмисляна в няколко аспекта – като 
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предварително обмислени действия за постигане на някаква, 

обикновено скрита, цел (опасна игра, недостойна игра), като 

интелектуална дейност, характеризираща се с привидна волност и 

гъвкавост (игра на въображението, игра на перото, психологическа 

игра), като волна, лекомислена или пренебрежителна постъпка, 

показваща несериозно отношение към нещо важно (игра със смъртта, 

игра на политика) [РБЕ 1990]. При обозначенията игра с думи и 

словесна игра става въпрос следователно за два омонимни термина: 

игра с думи /1/, словесна игра /1/ – игра с думи в пряк смисъл; игра с 

думи /2/, словесна игра /2/ – игра с думи в преносен смисъл. За играта с 

думи в преносен смисъл в езикознанието обикновено се използва 

терминът езикова игра.  

Езиковата игра обичайно се тълкува като преднамерено 

използване на средствата на езика за постигане на определени 

въздействени цели. Тя е „специално търсено отклонение от езиковите 

норми за създаване на определен естетически (най-често комичен) 

ефект“; включва „различните прояви на нестандартно, творческо 

използване на езиковите средства“; към нея се отнасят „единици от 

различни езикови равнища, в които има специално търсено нарушение 

на езиковата норма, на езиковия стандарт, на узуса, специално 

творческо преобразуване на формата и значението на езиковите 

единици“ [Цонева 2002: 7, 17]. С езиковата игра са съотносими цял ред 

понятия като игра на думи, каламбур, двусмислица, игрословица, 

словесно остроумие, словесна шега. Постиганият ефект според 

конкретните авторски цели може да е поетичен, комичен, ироничен, 

саркастичен и пр. Построената с вкус езикова игра носи наслада на 

естетите, а въздействието ѝ я прави запомняща се и ценена. 

Игрите с думи в пряк смисъл изначално имат характер на игра, 

т.е. са същински игри; игрите с думи в преносен смисъл са само игрова 

манипулация на елементи на езика, т.е. създават база за игра, но сами 

не са игра. В това изложение предмет на интерес са само игрите с думи 

в пряк смисъл2. С оглед на това, когато по-нататък се употребяват 

                                                            
2 Използването на термина игра с думи в пряк смисъл съвсем не значи, че 

обозначените с него игри не могат да бъдат основани на някакъв вид езикова игра, 

вж. например двусмислеността, върху която е изградена връзката между описанията 

на думите и самите думи в: „Кратичък разговор“ (беседка); Детско приспособление, 

сходно по име с жена, която играе“ (играчка). 
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термините игра с думи и словесна игра, ще се има предвид само 

прякото значение и те ще се изписват без индекс /1/ към тях.  

2.3. В своя Речник на езика Дейвид Кристал описва играта с 

думи (word game) така: „Всяка форма на игра, пъзел или състезание, в 

която аспект на езика дава основата на предизвикателството. Задачата 

може да включва знание или находчивост с правопис (напр. бесеница, 

скрабъл), произношение (напр. скоропоговорки), речник (напр. 

кръстословици) или някаква друга комбинация от лингвистични черти. 

Често се инкорпорират и други форми на дейност, такива като 

рисуване (ребус) или мимика (шаради)“ [Кристал 1999: 367].  

Британският лексикограф и експерт по игрите с думи Тони 

Огард посочва, че езикът е изключително богат ресурс – не само за 

говорене и писане, но и за играене на игри. „Може да се играе със 

значението на думите, със звуковете и с правописа им. Може да се 

играе с буквите на думите – като ги разбъркваме или ги подреждаме в 

определени изречения. Има игри, базирани на азбуката, и игри, които 

подреждат думите в модели или в затварящи мрежи.“ [Огард 1994: ІХ]. 

Една от най-привлекателните черти на подобни игри според автора е, 

че те са много прости и изискват малка или никаква екипировка (за 

разлика от скъпите и със специално оборудване компютърни игри). 

При игрите с думи за часове забавление играчът се нуждае например 

само от молив и хартия или от гласа си. В цитирания си от А до Я 

наръчник авторът описва в азбучен ред над 250 игри, които се играят с 

думи. Описанието посочва: броя на играчите; типа на играта – напр. 

отгатваща игра, игра с разчертана мрежа, активна игра (т.е. с действия 

и движения); начина на играене – напр. играе се с говорене, с писане, с 

говорене и писане, с мимициране; екипировката – напр. играе се с 

хартия и молив, с предварително приготвена решетка плюс молив, без 

необходима екипировка. Задължително се посочва и целта на играта – 

да се отгатне дума по зададен ключ; да се отгатне дума, представена от 

сцените, изпълнявани от играчите; да се реши пъзел чрез въвеждане на 

думи в решетка в отговор на ключове; да се изградят думи с букви, 

които образуват квадрат, и т.н. За всяка игра се описва процедурата на 

играене (какво правят играчите в последователен ред) [по-подр. Огард 

1994].  

Характерно е, че някои от игрите са състезателни и по правило 

излъчват победител. Но може да се каже също тъй, че на практика 

всеки играч е победител – защото всеки „получава удоволствие от 
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умствената стимулация, от предизвикателството, от социалното 

взаимодействие и широкото забавление, които такива хобита 

осигуряват“ [Огард 1994: ІХ].  

3. Игри с думи се играят при различни обстоятелства и в 

различни условия. Прегледът на най-популярните у нас игри показва 

любопитна картина. 

Преди всичко, те също се представят в множество 

разновидности и форми. Играят се индивидуално или в група, с или без 

партньор. Могат да бъдат писмени, устни, пантомимически, смесени, а 

по друг критерий – статични или подвижни. Някои изискват 

специфични приспособления (пулове, дъски, картонени табла, молив, 

хартия и пр.), други нямат нужда от помощни средства. Напоследък 

голям брой игри с думи се предлагат в интернет и се играят онлайн при 

наличие на устройство с интернет връзка.  

3.1. Най-естествени са игрите, при които се играе за чисто 

удоволствие, без друга цел. Това са аматьорски игри, неизискващи 

никакви професионални знания по лингвистика. В играта се включват 

всякакви езикови форми – букви, звукове, думи, изречения, текстове – 

поотделно или в различни комбинации. 

Например играта „Скрабъл“ се играе с плочки с букви върху 

тях, като играчите се редуват да образуват думи с редене на тези 

плочки върху дъска по хоризонтал и вертикал. Всяка дума трябва да се 

пресича с някоя или някои от другите думи. Играта е състезателна и 

отчита сбора на точките, посочени върху всяка от плочките на даден 

играч (с бонус за пълно използване на плочките). 

Плочки с букви върху тях се използват и за подреждане на 

словесни пъзели. В случая се изисква от дадени в насипно състояние 

плочки с букви да се открие и подреди (при пълно използване на 

плочките) определено изречение, напр.: „Никога не се предавай“. 

Играта е подходяща за състезания от различен вид3. 

Сходни са и игри, в които върху плочките са изписани думи или 

изрази, които трябва да се съотнесат помежду си или пък с предмети. 

Например върху табло с подредени думи (модел кокошка, муча, супа) 

играчът трябва да постави под всяка от тях плочка (избирана измежду 

налични) със смислово свързана дума (тип яйце, крава, зеленчуци). 

                                                            
3 Такъв модел задачи се използват например като част (обикновено заключителна) от 

многокомпонентни състезателни игри в риалити формата „Игри на волята“ по Нова 

телевизия. 
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Друг път се съотнасят имена или словесни описания на известни 

личности с техни портрети. Вариантите са много и зависят от 

креативността на авторите4.  

И докато плочките и платформата, върху която те се редят, са 

все пак специално изработени приспособления, то за много други игри 

са необходими съвсем прости средства, каквито всеки има под ръка 

(напр. молив или молив и лист). Такива са кръстословиците, игрите 

„Бесеница“, „Държави, градове, …“, училищните игри за откриване на 

думи по описание и под. 

Сигурно повечето хора, когато чуят израза „игра с думи“, си 

представят именно кръстословица. В това няма нищо чудно – 

кръстословиците се признават за най-популярната и най-широко 

разпространената игра с думи в света. Те се потребяват всекидневно от 

милиони хора, публикуват се в огромни тиражи, а производството им 

се определя като самостоятелна индустрия. Те са и най-чест предмет на 

изследователски интерес [вж. напр. Добрева 2002; Фингарова 2004; 

Савова 2012]. Едва ли е нужно да се обяснява каква игра е 

кръстословицата – по зададени параметри се откриват езикови 

елементи и се попълват хоризонтално и вертикално в мрежа от 

квадратчета. 

При играта на бесеница пък чрез посочване на букви трябва да 

се открие намислена от противника дума, преди той да е нарисувал 

бесилка и да е поставил съиграча си на нея (при всяка невярна буква се 

издига един елемент от бесилката). 

При играта на държави и градове участниците трябва да 

попълнят в разчертана таблица имената на държава, град, село, река, 

планина, животно, растение, започващи с определена буква от 

азбуката. Първият готов спира останалите, еднаквите елементи в 

таблиците на играчите се задраскват и за всеки играч се отбелязва 

броят на останалите валидни елементи. След определен брой кръгове 

печели играчът с най-висок сбор от точки. 

Само в писмен вид се реализира и игра, в която задачата е да се 

разчете текст, изписан обаче стилизирано – със силно издължени и 

стеснени букви, като първата половина на текста се изписва при 

нормално разположение на листа, а втората половина – върху първата 

                                                            
4 Подобни игри предлагат например организаторите на риалити шоуто „Фермата“ по 

bTV. 
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част след 1/4 завъртане на листа по посока на часовниковата стрелка. 

По този начин при естествени условия се вижда само някаква 

плетеница, без да може да се прочете нещо. Четенето е възможно само 

ако текстът се постави на равнището на очите, така че да се гледа от 

долната страна (тогава се прочита първата част от текста), а после 

листът се обръща настрани, за да се разчете (пак отдолу) и втората 

част. Текстът може да включва едно изречение (по характер 

обикновено поговорка или крилата фраза) или по-голяма комбинация 

(обичайно от две изречения).  

Устните игри са също широко разпространени. Чести устни 

игри по двойки или в групи са например „азбучните“ игри. По зададена 

буква от азбуката на състезателен принцип се посочват обекти от 

уговорен вид – например имена на книги, филми, известни личности, 

предмети.  

Устна по характер е и играта „Развален телефон“. Първият от 

подредените в редица играчи прошепва в ухото на втория дума, израз, 

изречение. Вторият прошепва това, което е чул, на третия и т.н. 

Веселието настъпва, когато последният в редицата изкаже на глас 

онова, който е стигнало до него. Обикновено то никога не съвпада с 

това, което е „пуснал в обращение“ първият, и всички един през друг 

се надпреварват да обясняват кой какво е чул и предал. 

В предучилищното и началното училищно образование и за 

забавление, и за обучение се играе „на думи“ – например изисква се по 

дадено описание да се познае думата, модел: „Нещо, което се появява в 

небето след дъжд“ (дъга); „Имам шарки и лежа на пода“ (килим); „По-

висока съм от чаша и имам дръжка“ (кана). В училищната степен 

думите се и записват, за да се упражнява правописът, или пък играта е 

изцяло писмена. 

Специфични устни отгатващи игри са гатанките и шарадите. 

Гатанките са добре познати развлекателни продукти с „твърд“ 

(повтарящ се) строеж. По вид са диалогични и се изграждат от три 

последователни елемента: описание на предмет (включва поне едно 

изречение, но могат да са и две, и три), въпрос за предмета, отговор на 

въпроса. Например: „– Дълъг Димо без кости тръгнал на небето на 

гости. Що е то? – Дим“, „– Да е лед, не е лед. Да е мед – не е мед. Но е 

сладко като мед и студено като лед. Що е то? – Сладолед“.  

Шарадите, от своя страна, са по-разнообразни игри. Някои 

шаради търсят дума, състояща се от по-малки самостоятелни думи, 
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напр.: „Открийте думата, изградена от: името на връх в България + 

множествено число на дума, означаваща определено положение на 

тялото, + „храна“ за почва.“ Отговор: (Ком + пози + тор) → 

композитор. Други шаради са построени върху забавно и напълно 

заблуждаващо описание на търсената дума, тип: „Човек, който спира 

кон.“ Отговор: Конспиратор; „Място, където се кръстиш.“ Отговор: 

Кръстовище. Най-чест тип са обаче т.нар. неми шаради, в които 

намислена дума, израз, название на нещо се обяснява пантомимически. 

Този вид шаради обикновено се определят като салонни или парти 

игри, защото в по-стари времена са били често интелектуално 

занимание при приятелски събирания; в редица случаи те се играят и 

днес в подобни условия5. Единият отбор намисля елемент, например 

думата интермецо, заглавието Дунавско хоро или израза девет 

милиона мишлета (последният с произход от актуалната през 90-те г. 

на ХХ век песен „Каролайна“ на трио „Спешен случай“). Намисленият 

елемент се казва тайно на играч от противниковия отбор, а той трябва 

чрез пантомима да го представи така, че съотборниците му да го 

познаят. Например (по свидетелство на журналиста Димитри Иванов) 

за разпознаване на трудната дума интермецо играчът мим просто 

прокарал ръка между две плюшени мечета, а за израза девет милиона 

мишлета посочил компютърната мишка и показал с пръсти числото 9 

и шест пъти числото 0.  

Специфична парти игра е и играта „МДС“. МДС е абревиатура 

на израза моят десен съсед и целта е да се „развърже“ съкращението, 

като се разпознае изразът. За основен играч се избира човек (или 

няколко души), който не познава играта. Той трябва да задава на 

останалите участници въпроси, изискващи да/не отговор, а те трябва да 

му отговарят коректно, но винаги визирайки човека, седящ вдясно от 

тях, например: „Предмет ли е? Не.“, „Човек ли е? Да.“, „Мъж ли е? 

Да/Не.“, „Присъства ли тук? Да.“, „Облечен ли е в синя тениска? 

Да/Не.“ и т.н., докато играчът най-после се усети, че всеки от 

останалите говори за различен човек и че за всекиго поотделно този 

човек седи вдясно. 

Устни словесни игри са също много от въпросите на забавни 

викторини и на цялостни викторинни предавания в медиите, от типа на 

                                                            
5 Неотдавна в „Шоуто на Николаос Цитиридис“ по bTV гостите в студиото играха по 

сходен начин на филми. 
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„Минута е много“, „Последният печели“ на БНТ, „Еврика“, „Тик-так“, 

„Светофар“ на БНР, „Трезор“ на Нова телевизия, „Седемте ключа“ на 

Радио N-Joy, „Голият обяд“ на Z-Rock радио и др. Помним например, 

че решаване на кръстословица беше същността на играта в 

телевизионното шоу „Риск печели, риск губи“ с водещ Къци Вапцаров, 

излъчвано по няколко телевизии в периода 1994–2005 и в 2013 година. 

По-специфична е играта „Стани богат“, също преминала с времето 

през няколко телевизионни канала, в която задачите са от затворен тип 

– на тестов принцип трябва да се избере един от предложените четири 

отговора. 

Към устните словесни игри се отнасят също и 

скоропоговорките, при които словесни елементи не се отгатват, а целта 

е да се изговорят правилно и бързо труднопроизносими думи или 

изрази с близки по звучене думи, например: „Чичковите 

червенотиквеничковчета“, „Крал Карл и кралица Клара крали 

кларнети“, „Шест шишета се сушат на шейсет и шесто шосе с шест 

сешоара“. 

Част от устните игри на практика е и „тайният език“, създаден 

чрез преобразуване на реалните думи от езика по определен начин, 

който ги прави трудно разбираеми за нетренираното ухо. На български 

такова е например „пилешкото“ говорене – поставянето на елемента пи 

пред всяка сричка от думата. Например думата кино ще се изговори 

„пикипино“, а изречението Хайде в парка – съответно „Пихайпиде пив 

пипарпика“. В „пилешкия език“ буквално няма нищо тайно, тъй като 

схемата е ясна и казаното може да се разчете от всички, така че не 

може да става дума за поддържане на някаква поверителност в 

разговора и следователно специфичното говорене не е нищо повече от 

игра6. 

Характерни словесни игри са също някои анаграмни игри, както 

и логическите игри. За тях по принцип не е необходимо да се използва 

помощно средство, но играчите често си помагат с молив или химикал 

за отбелязване на неща в хода на разсъждението, които ги улесняват в 

достигането на решението.  

Анаграмните игри изискват от зададен изходен елемент чрез 

разместване на буквите да се открие друг елемент. При играта 

                                                            
6 Подобни игри за познати в езиците; широко популярен в английския език например 

е т.нар. „свински латински (Pig Latin)“. 
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„Визитна картичка“ например е дадено име на човек (напр. Димитър 

Илов Новков), а задачата е да се открият различни сведения за лицето – 

в този конкретен случай родният му град във Видинско, 

местожителството му в Пернишко, любимият му плод и спортът, който 

практикува.  

При логическите игри пък от дадени изходни обстоятелства 

трябва да се изведе нещо, да се разгадае някаква загадка. Те са тип 

отгатващи игри, но стоят по-особено в групата. По вида си се родеят с 

гатанките, но са с по-дълга (понякога значително) описателна част. 

Условието се задава чрез няколко изречения или дори цял разказ, в 

които са скрити уликите към решението. Често то се отгатва чрез 

просто математическо изчисление, например: „В една клетка има 

няколко зайчета. Ивайло преброил, че общо ушите и краката на 

зайчетата са 36. Колко са зайчетата в клетката?“ Отговор: Шест. 

Такива по-елементарни задачи са подходящи за деца. Друг път 

отговорът е по-сложен, например: „На покрива на кокошарника са 

кацнали три ястреба, които оглеждат кокошките в двора. Стопанинът 

вдига пушката си и стреля по най-левия от тях. Колко ястреба са 

останали на покрива?“ Отговор: Един, ако стопанинът е уцелил, и 

нула, ако е пропуснал. В цитираните примери се борави с логика и 

числа. Но логическата задача често не е разчетена на математическо 

пресмятане. Например: „Три кутии съдържат по един от следните 

предмети: монета, зарче и молив. Червената кутия е вдясно от молива, 

зелената кутия е вляво от синята, зарчето е вдясно от червената кутия, 

а монетата е вляво от зарчето. В коя кутия е монетата?“ Отговорът, 

който се постига след сериозно разсъждение с разиграване на 

възможните и невъзможните комбинации, е: В червената.  

Някои логически задачи са твърде сложни и изискват 

значителна доза упоритост, методически подход и наистина 

задълбочено разсъждение, например тази: „Мъж и жена седят на пейка 

в парка. Човек ги заговаря, питайки дали имат родствената връзка 

помежду си. Мъжът отговаря: „Моята тъща и нейната свекърва са 

майка и дъщеря.“ Каква е роднинската връзка между мъжа и жената?“ 

Отговор: Свекър и снаха. Подобна е и следната задача, в която 

математиката и логиката са в силно взаимодействие: „В едно 

семейство всеки син има толкова братя, колкото и сестри, а всяка 

сестра има два пъти повече братя, отколкото сестри. Колко синове и 
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дъщери има в това семейство?“ Отговор: Четирима синове и три 

дъщери.  

Разпространени са и логическите игри от типа „криминални 

загадки“. Познати са загадки от различен вид и с различни герои, но 

най-популярни са тези с главен герой инспектор Стрезов, наречени 

„Криминалните загадки на инспектор Стрезов“. Всяка игра 

представлява кратък разказ за криминален случай, който инспектор 

Стрезов разследва. Задачата е играчът въз основа на своята 

наблюдателност и разсъдливост да разреши загадката. Тя се поставя 

например така: „Защо Стрезов решава, че една от откраднатите 

картини е фалшива? И коя?“.  

Визираната поредица с криминални загадки е с дълга история – 

тя започва да се публикува в рубриката „Решава логиката“ на сп. 

„Космос“ през 1965 г. (а Стрезов е герой в нея от 1968 г.), после 

преминава през различни други периодични издания, жива е и днес 

(отделна загадка например е постоянна част от забавните страници на 

седмичника „Уикенд“; такива публикува и сп. „Осем“). Загадките дори 

са издадени в няколко книги7.  

Накрая трябва да се споменат и детските игри с думи. Те са 

специфични и обикновено подвижни забавления, които за 

съвременните деца сигурно са непознати, но развличаха добре по-

ранните поколения. Такива са например игри от типа „Дай, бабо, 

огънче“, „Едно малко дозеле“, „Гърненца“, „Балонът се надува“, 

„Едно, две, три – морето още спи“, „Морето се вълнува“, както и 

детските броилки. При споменатите игри игровите действия се 

придружават от текстова съставка като задължителен елемент от 

забавлението. Например по-малко познатата игра „Едно малко дозеле“ 

е предназначена за неголеми деца. Играе се в група; всяко от децата 

свива пръстите на ръката си в юмрук, като „изважда“ на игралното 

поле само показалеца. Водещият играта възрастен започва 

ритмизирано да напява следния атематичен текст, като същевременно 

посочва в последователен ред пръстчетата на децата: „Едно малко 

дозеле, дозеле, дозеличко / едно търкало лопале, лопале, лопаличко / 

                                                            
7 Славчев, С., Й. Костов. Инспектор Стрезов решава. София: Народна младеж, 1981; 

Славчев, С. Инспектор Стрезов излиза от прикритие. София: Аргус, 2002; Славчев, С. 

100 криминални загадки на инспектор Стрезов. София: Ню Медиа Груп, 2010; 

Славчев, С. Инспектор Стрезов се завръща. София: БИ 93, 2018. 
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чичи-ричи песен пее, лозе пази, кошнички“. Детето, на чийто пръст е 

завършила последната сричка на думата кошнички, „изважда“ още 

едно пръстче. Играта се повтаря, докато едно от децата „извади“ и 

петте си пръстчета, с което то става победител. Конкретни текстове са 

неотменна част и от останалите посочени игри; често текстът е дори 

диалогичен – например при играта на гърненца се разменят заучени 

реплики между стопанина на „гърненцето“ (клекналото дете) и 

купувача. Такова е положението и при играта на „баба“ и огънче. 

Детските броилки са друг тип словесни игри, чрез които децата 

се „преброяват“ преди началото на игра, за да се разпределят като 

участници в нея – например кой ще търси останалите при играта на 

жмичка, в кой отбор ще попадне всеки един и пр. Броилките са също 

ритмизирани и напевни текстове, изговаряни докато подредените в 

кръг деца се „броят“. Тук възрастен не участва, а едно от децата поема 

ролята на „говорител“. Широко популярна е броилката „Ала-бала-

ница“, но са познати още и редица други, например „Гръм падна от 

небето“, „Учителката Йовка“ и под. Ето текста на последните две: 

„Гръм падна от небето, / шибна баба по шкембето, / баба каза „болна 

съм“, / дядо каза „доктор съм“; „Учителката Йовка / купила си човка / 

да кълве децата / по училищàта“. 

Почти като самостойна игра се развива разпределянето на 

участниците в отбори при играта „Отвори, Кальо, порти“, позната и 

като „Кральо-портальо“. И тук песенен текст придружава 

преминаването на децата под „портата“ (образувана от вдигнатите 

нагоре и допрени длани на двама от участниците); в края на текста 

„портата“ се спуска и затваря преминаващото в момента дете. То 

трябва да избере един от тайно предложените му два предмета 

(например топка или въже), които са символните обозначения на 

двамата водещи играчи, и според този избор детето попада в отбора на 

единия или на другия. След разпределението на всички деца започва 

истинското състезание между отборите. 

Детските игри, в които постоянен елемент е някаква словесна 

част, не се изчерпват със споменатите, но те достатъчно пълно 

илюстрират представата за здрави и жизнерадостни деца, трайно 

отдалечени от статичните и вредно обсебващи модерни екранни игри.  

3.2. Отделно трябва да бъдат коментирани лингвистичните 

игри. Това название е в известен смисъл условно и се използва, за да 

се различат тези игри от вече описаните.  
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Лингвистичните игри също са словесни игри, насочени обаче 

към знанията за езика и за неговото използване (затова обикновено се 

наричат „езикови игри“ – в значение „игри със знания за езика“). Те са 

научнопопулярни и научни игри, често са със занимателен характер и 

се използват например за обучение, в олимпиади и други състезания по 

език, за образоване на масовата аудитория или за забава на публиката 

при специализирани мероприятия.  

Едни от тях са сравнително прости и се използват например в 

часовете по български език в училище, тип: „Колко букви и колко 

звука има в думата щраус?“; „Попълнете липсващия елемент: 13 – М, 

15 – О, 20 – Т, 5 – Е, 10 – ? “. Подобни са и игри, предназначени за 

масова употреба – за трениране на грамотността и езиковата култура 

на всички интересуващи се. Такава образователна игра е например 

„Играй с думите“, предложена онлайн от Института за български език 

при БАН8. Играта е организирана в пет кръга и проверява знаенето на 

правописа и на значението на думи, както и разпознаването на класове 

думи (домашни, чужди, книжовни, диалектни).  

Други лингвистични игри са по-сложни, за играчи с познания 

поне на нивото на студенти по българска филология от горните 

курсове. Такива игри се задават със специализирана терминология, а за 

решаването им са нужни теоретични компетенции по българско 

езикознание. Знания по фонетика са необходими например за справяне 

със задачата: „В думата превъзходство означете с 4 гласните фонеми, с 

3 сонорите, с 2 звучните консонанти, с 1 беззвучните“. Рискът тук е 

играчът да се подведе по писмената форма на думата и да постави под 

буквите з и д индекс 2, докато правилният индекс е 1, защото се търсят 

фонеми, т.е. трябва да се индексират елементите от звуковата форма на 

думата [превъсхотство].  

По-сложна задача е9: „Използвайте фонемния състав на глагола 

свиря, за да образувате изречение. Всяка дума в изречението трябва да 

започва с корелативно съответствие на поредната фонема“. Фонемният 

състав на думата е [свир’ъ], корелативните съответствия на 

                                                            
8 Достъпът до играта в интернет е на адрес: https://ibl.bas.bg/ezikova_igra. Мрежата 

предлага и множество други подобни игри за малки и големи. 
9 Цитираните по-долу задачи са част от разиграните на републиканската студентска 

олимпиада по български език, проведена в Шуменския университет през 1988 г. (11. 

– 13. май) с отбори от Софийския, Пловдивския, Великотърновския и Шуменския 

университет. Повечето от задачите за състезанието са съставени от преподаватели от 

Катедрата по български език на ШУ. 
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последователните фонеми са „з-ф-е-р-а“, следователно думите в 

изречението трябва да започват с тези звукове (и в този ред), например 

така: „Зарко Филипов, електротехникът, работи аварийно“.  

Морфологичен тип задача е например: „По метрически 

съображения в дадената строфа е допусната граматическа грешка. Коя 

е тя?“ 

 

Мойте двамата глупака 

хлътнаха със двата крака. 

Тук навсякъде е мрак, 

а пък аз не съм юнак. 

 

Грешката очевидно е в думата глупака, правилната форма е 

глупаци. Подвеждащо в задачата е, че в строфата има и друга грешка, 

но тя не е граматическа (става дума за предлога със вместо с). Формата 

мойте, при която също може да се появи колебание, се посочва в 

граматиките като дублетна.  

Върху специализирани знания по морфология е построена също 

задачата: „Решете пропорцията стоя : ще стоя = стоях : ? “. Отговор: 

щях да стоя. 

А ето и една съвсем сложна задача, построена със завидно 

чувство за хумор и отправена от името на публиката към журито на 

споменатото в бележка 9 студентско състезание. Четенето на задачата 

(по личните ми спомени) беше посрещнато с взривове от смях от 

страна на публиката и с пълно изумление от страна на журито. Ето и 

условието на тази лингвистична главоблъсканица10:  

 

СПЕЦИАЛНА ЗАДАЧА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОТБОРА НА ЖУРИТО В СЕКЦИЯ 

„ФИЛОЛОГИЯ“ 

 

Образувайте диалогично единство, в което да бъдат използвани 

общо 3 (три) пълнозначни лексеми: една номинална, една вербална и 

една прономинална. Трябва да бъдат спазени следните минимални 

изисквания: 

                                                            
10 Задачата е съставена в пълна секретност от проф. Елка Добрева (тогава главен 

асистент) с цел забава и смях (предимно за аудиторията) и се публикува тук с нейно 

съгласие. 
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1. НОМИНАЛНАТА ЛЕКСЕМА да започва с фонемата, 

образуваща с началната фонема от руското название на страната, чиято 

столица е Тегусигалпа, привативна опозиция по признак, който не се 

съдържа в нито една от консонантните фонеми от названието на 

столицата на визираната страна. Търсеният признак не е различие по 

място и по звучност/беззвучност. 

2. ВЕРБАЛНАТА ЛЕКСЕМА да бъде поставена в наклонение, 

което не допуска употребата на едната от двете аспектуални грамеми, 

ако същевременно е употребена частица, чиято семантика в други 

национални култури може да бъде изразена чрез кинетичен 

паралингвистичен жест, използван в българската речева практика като 

„антоним“ на обикнат звуков жест, противоположен по семантика на 

„ахъ“. 

3. ПРОНОМИНАЛНАТА ЛЕКСЕМА да съдържа в краесловна 

позиция тази фонема, която се бележи с графема, притежаваща 

несрещащ се в никоя друга графема от българската азбука графичен 

елемент, който, ако случайно или поради вътрешно убеждение на 

писмен държавен изпит по български език бъде добавен към друга 

графема (подобна на гореспоменатата, но отличаваща се от нея само по 

липсата на въпросния графичен елемент), има особеното свойство да 

поражда у проверяващите неудържимо желание да поставят оценка, 

чието название започва с непалатален звучен експлозивен дентал, но 

не завършва на вибрант. 

4. Желателно е поне една от репликите в диалогичното единство 

да бъде издържана в умопомрачителен модус на изказване.  

 

РЕГЛАМЕНТ: 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 27 минути и 52 секунди 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ: целият отбор на журито 

ОЦЕНКА: по 41 точки за познат елемент; 103 точки за 

съставено диалогично единство; 213 точки бонификация за артистично 

изпълнение и 1594 точки за предсрочен отговор.  

 

Разказът за това, което последва след така неочаквано 

поставената задача, е напълно автентичен – споделям го като свидетел.  

Журито, включващо преподаватели от четирите университета, 

се озова в непредвидена ситуация, но запази самообладание и с мотив 

да не се прекъсва състезанието отложи решаването на ребуса за 
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почивката. Справянето със задачата все пак го постави на изпитание, 

но съставителката, както се изясни по-късно, е била убедена в 

успешното ѝ изпълнение, позовавайки се (освен на всичко друго) и на 

определени извънезикови обстоятелства от познанството си с членове 

на журито (като например това, че поне един от тях знае коя е 

държавата със столица Тегусигалпа). 

При решаването на задачата журито стигна до извода, че: 1/ 

Номиналната лексема трябва да започва със звука [г’], защото 

визираната в условието държава е Хондурас, в руско название – 

Гондурас, а търсената опозиция е по твърдост/мекост [г ~ г’]. 2/ 

Вербалната лексема трябва да е в повелително наклонение. 3/ 

Прономиналната лексема трябва да завършва на -й. При тези изходни 

позиции се прие конкретните думи да са съответно гювеч, изяж, кой и 

при спазване на пожелателното изискване в точка 4 беше съставено 

диалогичното единство: 

– Изяж гювеча! 

– Кой?  

В крайна сметка усилията на журито бяха единодушно 

възнаградени с бурните аплодисменти на публиката и с всички 

посочени в регламента точки. 

Лингвистични по характер са и конкретни професионално 

стимулирани игри, които езиковеди играят помежду си, за да се 

развличат. В някои лингвистични среди е позната например 

специфична игра, основана на принцип, подобен на принципа на 

„пилешкото“ говорене. Тя може да се нарече „Да си говорим звучно“ и 

се състои в това, че беззвучните съгласни в думите се заменят със 

звучните им корелати. Например изразът скъпа приятелко ще звучи 

[згъба брийаделго]. Подобно говорене няма друга цел освен играене и 

може да забавлява специализираната компания цели часове (например 

убива времето при дълго пътуване)11. Усложнен вариант на подобна 

игра е случай, в който не само беззвучните съгласни се заменят със 

звучни, но и обратно – и звучните се заменят с беззвучни.  

4. И така, с връщане към основната тема за игрите с думи може 

да се обобщи, че те битуват в обкръжението на множество други игри 

                                                            
11 Тази игра се разпространи преди време от колегите езиковеди от Пловдивския 

университет и стана интересно забавление при събирания на лингвисти. Нейно 

отражение е например едно писмо от проф. Иван Куцаров (което и до днес пазя в 

личния си архив), напечатано без нито една буква за беззвучна съгласна.  
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като подходящи и/или предпочитани в редица случаи. Реализират се 

разнообразни варианти, постоянно развиват формите и обогатяват 

съдържанието си. Използват се не само за развлечение, но и за учене. 

Броят на информационно-развлекателните вестници и списания, които 

публикуват словесни игри, е почти тотален; има и специализирани 

издания (брошури, дори книги) с разнообразни ребуси. Но естествено 

няма по-голям издател на ребуси от интернет – с хилядите си сайтове, 

предлагащи забавлението 24 часа, 7 дни в седмицата. Особено са на 

почит кръстословиците. Решаването на кръстословици без съмнение е 

любимо хоби на мнозина. С опора върху този факт ще завърша със 

следния показателен анекдот:  

„Попитали Томас Едисон има ли начин, който едновременно да 

стимулира четенето на книги, да тренира паметта, да успокоява душата 

и да носи радост. 

– Да, има такъв начин. Това е кръстословицата – отговорил 

изобретателят.“ 

 

Цитирана литература 

 
Добрева 2002: Добрева, Е. Фрагменти от масовото българско знание за 

турската култура. 23.11.2002. (Прочетено 07.12.2020) 

<https://liternet.bg/publish7/edobreva/turskata.htm>  

Ейвдън, Сътън-Смит 1971: Avedon, E. M., B. Sutton-Smith. The Study of 

Games. Philadelphia: Wiley, 1971. 

Кайоа 2001: Caillois, R. Man, Play and Games. Urbana and Chicago: University 

of Illinois Press. Reprint. 2001.  

Кристал 1999: Crystal, D. The Penguin Dictionary of Language. 2nd ed. London: 

Penguin, 1999. 

Огард 1994: Augarde, T. The Oxford A to Z of Word Games. Oxford, New York: 

Oxford University Press, 1994. 

Паси 2000: Паси, И. Homo ludens ли е човекът? – В: Хьойзинха, Й. Homo 

ludens. Изследване на игровия елемент в културата. (Встъпителна студия.) София: 

Изд. Захарий Стоянов, 2000, с. 5–24.  

РБЕ 1990: Речник на българския език. Т. 6 (И – Й). София: Издателство на 

БАН, 1990.  

Савова 2012: Савова, И. Време за губене (Кръстословицата като тип текст). 

– В: Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971–2011”, 

Факултет по хуманитарни науки. Шумен: УИ Еп. Константин Преславски, 2012, с. 

218–224.  

143

Книга 7, 2021



Фингарова 2004: Фингарова, Д. За езика на кръстословиците. – В: Проблеми 

на българската разговорна реч, кн. VІ. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 

2004, с. 267–270.  

Хьойзинха 2000: Хьойзинха, Й. Homo ludens. Изследване на игровия 

елемент в културата. София: Изд. Захарий Стоянов, 2000.  

Цонева 2002: Цонева, Л. Езиковата игра в съвременната публицистика. 

Велико Търново: Фабер, 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

144
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LEXICAL FEATURES OF THE TRANSLATIONS OF NEW 

RECENSION 

 

Iskra Hristova-Shomova, Sofia University St. Kliment Ohridski, 

 
Abstract: The Biblical readings, hagiographic, homiletic and hymno-

graphic works, which have been translated in the 14th century are discussed in the 

paper. All these translations share some common features: preference of Slavonic 

words even for well known Greek terms; differentiation between the Slavonic 

counterparts of the same Greek word; accurate translations which reproduce the 

Greek phrase; replacement of obscure old words with new and clear ones; 

corrections of mistakes in the old translations. 

Key words: Slavonic translations; New Recension; Biblical readings; 

hagiographic, homiletic and hymnographic works. 

 

Под новоизводни преводи разбирам преводите на библейски 

четива, агиографски, омилетични и химнографски творби, осъществе-

ни през XІV в., които формират състава на новоизводните служебни и 

чети минеи. Ще се опитам да дам примери за тенденциите при 

лексикалните избори в тези преводи. Наистина, тук става дума за един 

изключително широк кръг от преводи и редакции на наследени от 

предходната традиция текстове, но все пак в по-голямата част от тях 

може да се проследи обща тенденция при подбора на лексиката. За да 

не утежнявам изложението, за всеки вид употреба – новоизводна или 

староизводна, ще давам пример само от един ръкопис, въпреки че съм 

открила този  лексикален вариант в още ръкописи, понякога 

значителен брой. 

1. Употребата на гръцки думи. Ще започна с най-очевидното. В 

новоизводните служебни и чети минеи се изполлзват някои утвърдени 

гръцки думи като анъгелъ, апостолъ, еванъгелие, но по принцип се 

предпочитат славянски термини според принципа на превод или 

калкиране, наследен от преславската редакция: вьсесъжежение вместо 
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олокавтома, съставъ вместо ипостась, единосѫщьнъ вместо епиѹси.1 В 

заглавията на евангелията се предпочита благовѣствование. През този 

период обаче се настаняват някои нови гърцизми, които днес са ни 

познати от природните науки. Тук ще дам два примера. Първият е с 

думата магнитъ или магнидъ. Превежда μαγνῆτις и има същото 

значение като съвременната дума. Ето един пример от седма песен на 

Канона за св. Атанасий Александрийски (в Охридския миней, л. 204r): 

камень многоцѣнныи быль си подающимьь к себѣ ꙗкоже магнидь 
привла ааше все, гр. ἀδάμας ὑπῆρχες τοῖς παίουσι, πρὸς δὲ σαυτόν, ὡς 

μαγνῆτις εἷλκες ἅπαντας2. Вторият е с думата илектро. Превежда думата 

ἤλεκτρον, която означава кехлибар или сплав между злато и сребро. 

Употребена е метафорично за назоваване на Богородица в Словото за 

Рождество Богородично от Андрей Критски: ꙗко видѣние илектра, 
видѣние огньно (в Панагирика на Мардарий Рилски)3.  

Но по-често се предпочита описателен превод, за да не се 

използват гръцки думи. Това личи в горния пример за магнит при 

превода на съществителното ἀδάμας, което означава диамант, с 

описателното камень многоцѣнныи. Друг подобен пример може да се 

даде с превода на преводът на βάρβαρος с иноплеменьникъ.  Примерът е 

от трети тропар на пета песен от Службата за св. Теодор Тирон в РМ 

2/7: иноплеменꙿникѡⷨ гръдыню, и мнѣ страсти погꙋби, гр. βαρβάρων 

θρασύτητα, κᾀμοῦ τὰ πάθη ἀνάλωσον. В староизводните източници, 

както триоди, така и минеи, е използвана думата варъваръ, напр. в  

Битолския триод: варваромь дрьꙁости и моѫ стрсиⷮ ниꙁложи.  
 Проява на тази тенденция са и калките на гръцки думи, които са 

добре известни и дори утвърдени термини, напр. отьцена ѧльнъ за 

πατριάρχης, при това в значение на библейски патриарх. Примерът е от 

Словото за Въведение Богородично от Теофилакт (по Зографския 

сборник, л. 175v): и древнѣа юⷣса себѣ вьспоминаѫще, ихже ѡцена ѧлныиⷯ 
жены насладишѫ сѧ, гр. καὶ τῶν παλαιῶν θαυμασίων ἑαυτοὺς 

                                                            
1 Вж [Христова-Шомова 2004: 766–769]. 
2 Гръцкият текст е цитиран по съвременния гръцки печатен миней, достъпен в 

интернет [Миней за януари]. 
3 Употребите на илектро в различни други контексти са разгледани от Камелия 

Христова-Йорданова [Христова-Йорданова 2019]. 
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ἀναμνήσαντες, ὧν αἱ τῶν πατριαρχῶν γυναῖκες ἀπέλαυσαν4 – и си 

спомняха древните чудеса, на които жените на патриарсите се 

насладиха. В случая не е калкирана основната форма на 

съществително, а формата за р. п. мн. ч., която е преведена с 

прилагателно, а това прави превода неясен: отьцена ѧльнꙑ  женꙑ 

означава `жените на патриарсите`. 

2. Разграничаване на съответствията на някои гръцки думи 

според контекста. В новоизводните преводи може да се проследи 

разграничаване при съответствията на някои гръцки думи в зависимост 

от това дали се отнасят за християнски или за предхристиянски обекти. 

В химнографията се наблюдава предпочитание да се разграничават 

съответствията на ἐκκλησία, ναός и τέμενος. В староизводните преводи 

и трите се превеждат обичайно с црькꙑ, а в новоизводните црькꙑ 

съответства на ἐκκλησία, има тенденция за превод на ναός да се 

използва храмъ, когато става дума за еврейския храм в Йерусалим, а за 

τέμενος - капище или трѣбище, когато става дума за езически храм. 

Ето примери за трите употреби.  

За ἐκκλησία: стихира за Григорий Декаполит в Охридския 

миней: Повелѣни свѣтлостїю⸱ и житїа красотою блго ⷭ҇тно⸱ ѹдобриль си 
прокле приснопаменⷮе сщеннство⸱ и црквы стлⷫ҇ь ꙗви се вь истинꙋ, л. 88r.  
Δογμάτων φαιδρότητι, καὶ τῇ τοῦ βίου λαμπρότητι, εὐσεβῶς 

κατεκόσμησας, Πρόκλε παναοίδιμε, τὴν ἱεραρχίαν, καὶ τῆς Ἐκκλησίας, 

στῦλος ἐδείχθης ἀληθῶς. 

За ναός: трета песен на Канона за Въведение Богородично от 

Георги Никомидийски: в новоизводния Охридски миней изразът е 

преведен с храмъ, докато в староизводния Драганов миней намираме 

црькꙑ.  

Охридски миней: Невѣстокрасител҄ь⸱ ꙗви се красны дви  храмь⸱ и 
рьтогь при млеть дшевнїи, рьтогь бжⷭ҇твьннїи⸱ истѹю и непороннѹю⸱ и 

свѣтлѣишѹю всеи твары, л. 92r. 
Драганов миней: Невѣститель днⷭ҇е ꙗви сѧ красень⸱ дв скаа црквъ 

рьтогь приемлетъ⸱ дшевнѫѫ ложницѫ биѫ⸱ истѫѫ и непоро нѫѫ⸱ и 
свѣтлѣишѫ всеѫ твари, л. 67v.  

                                                            
4 Гръцкият текст е цитиран по публикацията в PG, t. 126 [Migne 1864: col. 132]. 
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Νυμφοστόλος σήμερον ἐδείχθη, τερπνὸς τῆς Παρθένου ὁ ναός, καὶ θάλαμος 

δεχόμενος, τὴν ἔμψυχον παστάδα Θεοῦ, τὴν καθαρὰν καὶ ἄμωμον, καὶ 

λαμπροτέραν πάσης κτίσεως. 

За τέμενος: в пета песен от Службата за св. Теодор Тирон, там, 

където се говори за храма на езическата богиня, който той е запалил, в 

старобългарския превод (в Драготиния миней) е използвана думата 

црькꙑ, а в новоизводния (в РМ 2/7) - трѣбище. 
Драготин миней:  матере бгомъ лъжеименѫ црквиѧ попалилъ иеси, 

с. 10. 

РМ 2/7: мтре бѡгомь лъжеименитимь съ трѣбищемь раꙁориль еси, 
л. 123r. 

Τὴν καρδίαν, θεὰν τὴν ψευδώνυμον, σὺν τῷ τεμένει κατέφλεξας. 

Подобна тенденция се наблюдава и при съответствията на 

ἱερεύς, която се превежда с жрьць, когато става дума за еврейски или 

езически жреци и със свѧщеньникъ, когато става дума за християнски 

свещеници, докато в ранните преводи и в двата контекста се използа 

иереи. Ето примери от Исус Навин от Пшинската библия, л. 194v: и реⷱ 
ісь жрьце⸱ⷨ вьꙁвиⷣгнете ковꙿ еⷢ҇ ꙁавѣта гнꙗ и поидете прѣⷣ людꙿми, гр. καὶ 

εἶπεν ᾿Ιησοῦς τοῖς ἱερεῦσιν· ἄρατε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης Κυρίου καὶ 

προπορεύεσθε τοῦ λαοῦ. Същевременно трябва да се посочи, че в 

новоизводните преводи за назоваване на еврейските 

свещенослужители се използва и свѧщеньникъ. Така е например в 

превода на Словото за Въведение Богородично от Теофилакт 

Български [Христова-Шомова 2019: 168], може би защото това 

съответствие е в съзвучие с превода на ἀρχιερεύς с прьвосвѧщеньникъ 
или свѧщеньнона ѧльникъ. 

 Много характерен е случаят, когато думата ἄγγελος е 

употребена в две различни значения (`ангел, безплътен` и `вестител`) в 

едно и също изречение и съответно е преведена по два различни 

начина. 

Слово за Въведение Богородично от Теофилакт Български: мнѧ 
бѡ и и꙼же сѫ ⷮ аггли бжтⷭ҇ъвныи ⷯ таинъ вѣстници, ниже ти въꙁмогѫтъ 
иꙁрещи блгⷣти бжїѫ мтре. (Зографски сборник, л. 174r). 

Οἷμαι γὰρ, εἵ τινές εἰσιν ἀγγέλων λόγοι, μυστηρίων τῷ ὄντι ἄγγελοι, 

μηδὲ τούτους ἂν ἐφικέσθαι τῶν χαρίτων τῆς Θεομήτορος. 
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3. Стремеж към точен превод, който да възпроизвежда 

структурата на гръцката дума или фраза. Тук могат да се дадат 

многобройни примери и често това се посочва като най-типичната 

особеност на новоизводните преводи. Ще посоча три такива 

характерни превода. 

Първият пример е с превода на δυσχέρεια със ꙁълолютъ. Той е 

от Молебния канон към Богородица от Теостирикт, тук представен в 

Охридския миней в Службата за Успение на св. Йоан Богослов:  

Надежѹⷣ и ѹтврьжеⷣни ⸱ и спсениꙗ стѣноу недвыжимѹ⸱ стежавше те 
всенепороⷱннаа⸱ ꙁлолюты ⷯвсѣⷯ иꙁьбавлꙗєм се, л. 33r.  
Οἱ ἐλπίδα καὶ στήριγμα, καὶ τῆς σωτηρίας τεῖχος ἀκράδαντον, κεκτημένοι 

σε, Πανύμνητε, δυσχερείας πάσης, ἐκλυτρούμεθα. 

Думата δυσχέρεια означава затруднение, безпокойство, грижа. 

Целта на преводача обаче е била да даде съответствие, в което да са 

преведени и двете съставки: δυσ- – труден, и χέρης – лош. 

Съответствието ꙁълолютъ е много по-експресивно от гръцката дума, а 

освен това не е съвсем точно, защото съществителното е преведено с 

прилагателно. 

Вторият пример е с превода на συνόμιλος, в Канона за Успение 

на св. Йоан Богослов, първа песен, първи тропар. В новоизводния 

превод, тук представен от РМ 2/8 съответствието е събесѣдьникъ, 

докато в староизводния превод, представен от Драгановия миней, има 

съвсем различно съответствие: при ьтьнъ. Давам целия тропар, за да се 

види по-добре контекстът. 

РМ 2/8: Цртⷭ҇во нбнⷭ҇ое блжене⸱ иже проповѣдалъ еси приемь⸱ и 
словѣси сьбеседникь бивь нвⷭ҇нѡмꙋ⸱ вѣрꙋюще тⷭ҇номꙋ ти прⷪ҇повѣданию и 
бгословию⸱ твоими млтвами сьхрани, л. 40r. 

Драганов миней:  Црство нбⷭ҇ное бие⸱ еже проповѣда въсприемъ⸱ и 
словеси при ьтенъ бꙑвъ нбсныи⸱ бѣрꙋѫщи ⷯ еⷭ҇номꙋ ти проповѣданию⸱ 
бословесию твоими молитвами, л. 32v. 

Βασιλείαν τὴν τῶν οὐρανῶν, μάκαρ ἣν ἐκήρυξας, ἀπολαβὼν καὶ τῷ 

Λόγῳ συνόμιλος, γεγονὼς οὐράνιος, τοὺς πιστεύοντας τῷ σεπτῷ σου 

κηρύγματι, καὶ θεολογίᾳ, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις διαφύλαξον. 

В първия превод се казва, че Йоан Богослов е станал 

съпричастен към Бога-Слово, а във втория думата συνόμιλος е 
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калкирана и светецът е наречен събеседник на Словото. И двете 

тълкувания са възможни, но според мене първият превод е по-

сполучлив. 

Третият пример е с думата ὑμνολόγος, която означава певец, 

възпяващ и е от ирмоса на трета песен от Канона за Въведение 

Богородично от Георги Никомидийски. В стария превод, представен в 

Синай 25, съответствието на думата е пѣвьць, а в новоизводния, 

представен от Охридския миней, е пѣснословьць.  

Охридски миней: Тво  пⷭ҇ѣнословце бце живы нетлѣнны исто никь, 
л. 92r. 

Синай 25: Тво  певцѫ бце живы и нетлѣнны истѡ никь, л. 83r. 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή. 

Ясно е, че съответствието в стария превод, е съвсем точно, а 

думата, използвана в новоизводния превод, е изкуствена. Но една от 

целите на тази статия е да се обърне внимание на това, че тази е само 

една от тенденциите, които могат да се открият в новоизводните 

преводи, а за тях е характерен много по-богат набор от подходи към 

гръцкия текст.  

4. Употреба на старинни славянски думи. Новоизводните 

преводи демонстрират много богат лексикален фонд и в тях могат да 

бъдат намерени някои архаични слявянски думи, напр. някои 

безсуфиксални образувания. Тук ще дам пример с думата отъродъ. Тя 

означава `потомък`, а също `плод, реколта`. Намираме я в  Словото за 

Въведение Богородично от Теофилакт Български, където тя превежда 

гръцката ἔκγονον в следния контекст: да не сво мъ трꙋдомъ въꙁлож ш  
блгыѫ ѿрѡды, нѫ ѡного с лѣ  блгⷣт  (Зографски миней, л. 178r), гр. μὴ 

τοῖς σεαυτοῦ πόνοις ἀνατιθεὶς τὸ ἀγαθὸν ἔκγονον, τῇ δὲ ἐκείνου δυνάμει 

καὶ χάριτι – не със своя труд полагагаш пред Бога добри плодове, а с 

неговата сила и благодат. Славянската дума се намира в речниците на 

Миклошич [Miklosich 1865: 529] и на Срезневски [Срезневский ІІ: 763] 

в значение на `дете, потоммък`.  

5. Отстраняване на остарели и неясни думи, които се заменят 

със съвременни на преводачите на новоизводните текстове. 

Привеждам два примера от редактирани паримейни четива. Първият е 

от четивото за Богоявление от Исус Навин 3:16. Гръцкият израз е Καὶ 

ἔστη τὰ ὕδατα τὰ καταβαίνοντα ἄνωθεν, ἔστη πῆγμα ἓν ἀφεστηκὸς μακρὰν. 
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Водите, които течаха отгоре, се спряха в застинала маса (в 

синодалния превод – застанаха като стена). В ранния (Кирило-

Методиев) превод, представен в Григоровичевия паримейник, 

намираме и сташѫ водꙑ сходꙙщѫѧ съвꙑше сташѫ въ гѫстынꙙ единѫ. 
В новоизводния превод на това четиво, който тук е представен от 

Охридския миней, изразът е и сташе воды сьходеще сьвыше вь сьньмь 
єдїинь. Става дума за съответствията на думата πῆγμα, която означава 

`нещо свързано, обща маса`. Първоначално е използвана думата 
гѫстꙑни, архаично съществително, образувано с наставката -ꙑни, 

което доста точно съответства на значението на гръцката дума, но през 

ХІІІ-ХІV в. вероятно вече не се употребявало. Затова в новоизводния 

превод на негово място стои думата съньмъ, която има много по-общо 

значение, но затова пък е напълно разбираема.  

Вторият пример е от четивото за Велики вторник, Йов 1:17. 

Старият превод е даден отново според Григоровичевия парименик, а 

новоизводният - според Viena Slav 138.  

Григоровичев паримейник: сънѹꙁници створїшѫ на насъ .г. 
плъкꙑ и ѡбидѫ велъбѫдꙑ и плѣнишѫ и рабꙑ иꙁбишѫ ѡрѫжиемъ. 
Viena Slav 138: конʹници сьтвориша на ны на ала три. и ѡбꙿѧша и веⷧбꙋди и 
плѣниша иⷯ и ѻтрокы ѹбиша ме е,ⷨ л. 33v. 

Οἱ ἱππεῖς ἐποίησαν ἡμῖν κεϕαλὰς (ἀρχὰς) τρεῖς καὶ ἐκύκλωσαν τὰς 

καμήλους ϰαί ᾐχμαλώτευσαν αὐτὰς καὶ τοὺς παῖδας ἀπέκτειναν ἐν 

μαχαίραις. 

Разликите са при превода на съществителното ἱππεύς - конник. 

В стария превод неговото съответствие е сънѹꙁьникъ, което произлиза 

от ѹꙁда. Но тази дума изглежда е имала ограничена употреба или през 

ХІV в. вече не се е употребявала, затова в новоизводния превод е 

заменена с коньникъ. 

6. Поправяне на сгрешени преводи.  Ще дам пример с началото 

на четвърти тропар от първа песен на Канона за Успение на св. Йоан 

Богослов от Теофан: Νεανίδων θείων ὁ χορός, ἐνθεαστικώτατα, ἐν γυναιξί 

σε καλὴν ᾀσματίζουσι, Θεοτόκε Δέσποινα. Ето как е преведен този текст 

в новоизводния Охридски миней и в два староизводни минея: 

Охридски миней: Ѻтроковиць б҄ожⷭ҇твьнны ⷯликь⸱ бжⷭ҇твнно вь женаⷯ 
те добротѹ вьспѣвають⸱ бце влⷣ це, л. 31v.  
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Ягичев миней. Отроковиць ликъ стхъ видованьно въ женахъ тѧ добрѣ 
поють, бце влⷱ҇дце. 

Драганов миней.  Отроковицъ ликъ стхъ⸱ видимѡ въ женахъ тѧ 
добрѣ поѫтъ бце влⷣ це, л. 33 r. 

Става дума за съответствията на ἐνθεαστικώτατα, наречие, 

образувано от прилагателното ἐνθεαστικός, което означава 

`боговдъхновен`. В стария превод обаче то погрешно е изведено от 

глагола θεάομαι – `гледам, виждам` и е предадено с причастие от 

глагола видѣти: видованьно или видимо. В новоизводния превод 

наречието е разбрано правилно и е предадено с божьствьньно.  

В заключение може да се каже следното. Първо, за 

новоизводните преводи е характерна уеднаквена до голяма степен 

система от християнски термини, при която се предпочитат 

славянските термини, а гръцките се избягват, но не задължително. 

Също така в тях се вижда тенденция към това да се разграничават 

съответствията на едни и същи гръцки думи или гръцки синоними, в 

зависимост от това дали се назовават предхристиянски или 

християнски обекти. Впечатляващо е, че в преводи на толкова 

разнообразни текстове се наблюдава значително единство в 

християнската терминология. Разбира се, в основата на новоизводните 

преводни текстове стои преводаческата и редакторската дейност на 

стареца Йоан и стареца Йосиф на Атон. Второ, в новоизводните 

преводи се вижда стремеж към възпроизвеждане на гръцката 

морфемна структура, което понякога води до изкуствени и 

трудноразбираеми лексикални съответствия. Но в тази тенденция не се 

стига до крайност. Трето, в новоизводните преводи прави впечатление 

богатият език и използването на разнообразна лексика, включително и 

старинни думи, образувани по древни модели. Четвърто, и това е може 

би най-важната характеристика на новоизводните преводи. В тях се 

вижда подчертан стремеж към точност и разбираемост на превода. За 

тази цел се отстраняват редица архаични и излезли от употреба думи и 

се поправят множество грешки, допуснати при по-ранните преводи. В 

резултат са се получили текстове с разнообразна лексика, които доста 

точно предават гръцките оригинали и съответстват както на 

наследената книжовна традиция, така и на съвременната им 

лексикална система. Тези преводи са наследени с не много големи 

промени в църковнославянската традиция и голяма част от тях се 
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употребяват в богослужебната практика и до днес. Освен това, тези 

новоизводни текстове съставят корпуса от произведения на книжовен 

език, върху който се гради възрожденската книжовност и българската 

културна традиция на новото време. 

  
Използвани ръкописи 

Битолски триод. Пази се в Библиотеката на БАН в София под № 38. Постен триод, 

български ръкопис от ХІІ в. Използван е по фотокопия, осигурени по проект FWF-EP 

29892-G12, финансиран от Австрийския фонд за научни изследвания. Благодаря на 

колегата Хайнц Миклас за възможността да работя със снимките.  

Григоровичев паримейник. Пази се в Руската държавна библиотека (РГБ) в 

Москва, в сбирката на Григорович, сигн. 2/М 1685. Български ръкопис от втората 

половина на ХІІ в. Използван е по изданието [Рибарова, Хауптова 1998]. 

Драганов миней. Пази се в Зографския манастир (Зограф І. е. 9). Празничен миней, 

български ръкопис от ХІІІ в. Използван е по фотокопия. 

Драготин миней. Пази се като палимпсест в Драготиния апостол, ръкопис от НБКМ 

№ 880. Празничен миней, български ръкопис от началото на ХІІ в. Използван е по 

изданието [Христова-Шомова 2018]. 

Зографски сборник. Пази се в Зографския манастир под № 107. Новоизводен 

панигирик за септември-януари, български ръкопис от последната четвърт на ХІV в. 

Използван е по фотокопия от Дигиталния архив на Зографския манастир.  

Мардариев панигирик. Пази се в Рилския манастир, сигн. 4/5. Панигирик за цялата 

година, писан от йеромонах Мардарий Рилски през 1483 г. Използван е по фотокопия 

от Дигиталния архив „Българска ръкописна книга”. 

Охридски миней. Пази се в НБКМ под № 122. Празничен миней за цялата година, 

староизводен за септември-февриуари и за август, староизводен за март-юли. 

Български ръкопис (безюсов в по-голямата си част и двуюсов в частта за август) от 

1435 г. Използван е de visu и по фотокопия. 

Пшинска библия. Пази се в Църковно-историческия институт в София под № 351. 

Съдържа Осмокнижие, български ръкопис от първата четвърт на ХVІ в. Използвана е 

по фотокопия.  

РМ 2/7. Пази се в Рилския манастир, сигн. 2/7. Постен триод от средата на ХVІІ в. 

Използван е по фотокопия от Дигиталния архив „Българска ръкописна книга”. 

РМ 2/8. Пази се в Рилския манастир, сигн. 2/8. Празничен миней, български ръкопис 

от третата четвърт на ХV в. Използван е по фотокопия от Дигиталния архив 

„Българска ръкописна книга”. 

Синай 25. Пази се в Синайския манастир „Св. Екатерина”, Slav. 25. Съдържа 

Празничен миней. Български ръкопис от ХІV в. Използван е по микрофилм. 

Ягичев миней. Пази се в Руския държавен архив на древните актове (РГАДА), в 

сбирката на Синодалната типография (ф. 381), № 84. Служебен миней за септември. 

Руски ръкописот края на ХІ в. (вероятно от 1095 г.). Използван е по изданието [Ягич 

1886]. 

Viena Slav 138. Пази се в Австрийската национална библиотека, сигн. Slav 138. 

Цветен триод, български ръкопис от ХVІІ в. Използван е de visu. 
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THE PROCESSES OF INITAIL FORMATION OF THE 

BULGARIAN LEXICAL SYSTEM, REFLECTED IN THE 

„PISMENNIK OBSHTOPOLEZEN“ (1835)  

BY HRISTAKI PAVLOVICH 

 

Diana Ivanova 

 

Abstract: In the second quarter of the 19th century, along with the 

theoretical disputes concerning character determination, the literary language also 

underway the real processes related to the formation of the literary language and its 

normative system (alphabet, grammatical structure, word formation). 

The questions about the shaping of the lexical system and the expansion of 

its composition are also relevant, as well as questions related to the ways and 

means of forming of new lexical units, including the necessary terms. 

Keywords: Bulgarian Revival, literary language, theoretical discussions, 

lexical system, terminology 

 

1. „Писменник общеполезен“1 в контеста на книжовноезико-

вите процеси през втората четвърт на XIX век2 

През втората четвърт на XIX век наред с теоретичните спорове 

относно определяне на характера книжовния език текат и реалните 

процеси, свързани с формирането на книжовния език и неговата 

нормативна система (азбука, граматичен строй, словообразуване). Във 
                                                            
1 Пълното заглавие на книгата е  Писменникъ общеполезенъ на секого единороднаго 

ми Болгарина отъ кой да е чинъ и возрасть. Сочиненъ споредъ днешнi-а 

писмописателенъ способъ от Хрiстаки П. Дупничанина, учителя въ славено-

еллинското-то въ Сищовъ училище кой-то сега перво на свѣтъ издава го. 

Престоявалъ и исправилъ шура неговъ Iяковъ Илiєвичь, С. В Бѣлградъ. У Княжеско-

Сербской Тνпографiи, 1835. 
2 Изследването е по проект № КП-06-Н40/8 на тема „Писмовниците на Българското 

възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език”, 

финансиран от ФНИ към МОН. 
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връзка с откриването на светски училища и въвеждането на 

„модерните науки“ актуални са и въпросите за езика на дидактичната 

литература, оформянето на лексикалната система и разширяване на 

нейния състав с думи от различни източници. Отделно в областта на 

словообразуването стоят на дневен ред въпроси, свързани с начините и 

средствата за образуване на нови лексикални единици, вкл. и 

необходимите термини към отделните дисциплини. 

В това отношение се наблюдават процеси, бележещи началните 

стъпки на подбор на основните словообразувателни типове, 

характерни за говоримата реч, активизиране на традиционнокнижни 

словообразувателни средства и възприемане и адаптиране на 

словообразувателни елементи от външни, чуждоезични източници.  

Наред със средства за образуване на деривати, засилва се и 

композитообразуването (наследено от средновековната писмена 

традиция и пренесено чрез черковнославянския език), което се 

превръща в една от типологичните особености на словообразу-

вателната система на новобългарския книжовен език, в неин 

специфичен белег, който я поставя в положение на дивергентност 

спрямо диалектните системи (Балтова 1987: 309), и признак за 

интелектуализация на книжовния език.  Но въпреки разширяването на 

лексикалната система с думи от различен произход и от различни 

словообразувателните типове в писмената практика през този период 

се наблюдава пъстрота и вариантност между книжовно и диалектно. В 

словопроизводството участват лексикални единици с различен 

генетичен, исторически и типолого-функционален тип, които 

съжителстват помежду си, но същевременно се и конкурират. Като 

пример може да се посочи разрастването на употребата на деятелните 

имена със суфикс -тел, които постепенно придобиват по-широко 

разпространение от народните съществителни на -ач. Същата 

тенденция  се наблюдава и при суфикс -ец за образуване на 

народностни и обитателски имена, които започват да се конкурират и 

да изместват имена на -ин и -лия  (Русинов 1980: 142 – 143). 

Тези процеси намират отражение и в книжовния идиом на Хр. 

Павлович, в който се наблюдава съжителство на лексеми от 

говоримата реч, от книжовната традиция и заемки.  Предмет на 

изследването е характеристиката на употребената в Писменника 

лексика в контекста на посочените процеси (словообразуване и 

разширяване на лексикалния състав). 
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2. Домашна лексика 

В Писменника преобладаваща е общобългарската лексика, с 

която се означават предимно понятия, свързани с човека и човешките 

дейности: стопански, просветни и обществени; семейна среда, 

роднински и делови отношения и т.н. За отбелязване е, че с оглед на 

жанра на книгата – учебно помагало, в текста почти липсва битова 

лексика. Изключение правят няколко думи, отнасящи се  за битовата 

сфера: 234 ведра вино, синило (синка), масло дървено (зехтин), жито, 

бопъ, леща, маслины, дърва (56) и др.  

Речниковият състав на Писменника се състои главно от словни 

единици, които принадлежат към основния лексикален фонд на 

българския език. Това са съществителни имена за лица като: родъ, 

синъ, баща, майка, братъ, сестра, уйчо, приятель; за професии и 

занятия: торговецъ, художникъ, докторъ, владика, игуменъ, учитель, 

ученикъ, соученикъ; за абстрактни понятия: време, живот, здраве, 

разумъ, болестъ, причина, потреба, полза, радость, страхъ, работа, 

весть, помощь, трудъ, тайна, тайнства, обич, любовь, добрини, злини, 

зло, духъ, душа, истина, неправда, надежда, нужда, слава, похвала, 

видилыня; за предмети: книга, писмо, одрь, вещь; глаголи: дохожда 

(I), думасе (19), заборавете (38), не ще (не иска) (VII), повърнисе (37), 

наречия: внетре (53), докле (25), наедно (I), негли (27) и мн. други. 

На фона на общобългарската лексика в езика на Павлович се 

откроява и значителен пласт думи, характерен за югозападните говори. 

Това е естествено, като се има предвид периодът, в който диалектната 

реч е основен източник за попълване на книжовния речников фонд. 

Сред тях се откриват думи, които принадлежат към формалната 

диалектна лексика със специфичен за югозападната област облик и 

отличаваща се от останалите регионални думи по външната си звукова 

форма и словообразувателната си структура. Според тези си признаци 

диалектната лексика в Писменника може да се обособи в следните 

групи: 

2.1. Фонетични диалектизми:  

А). Думи, в които е налице вокално различие – при рефлексите 

на старобългарски  носови и ерови гласни, вмъкване или елизия на 

фонеми и др.: судъ, рука, муки, сонъ, вонъ, четвортокъ, патъ, самъ (от 
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сьмь), место, слези, върща, заборави, претерпеха, излазатъ, да 

преносатъ, толико, тамо, таквыя, нити, предъ (преди), внетре.  

Б). Думи с отразени редувания (дисимилационни и 

асимилационни промени), елизия, епентеза на съгласни: сички, земамъ, 

фърлилъ, можатъ, тува, тувашното.  

2.2. Словообразувателни диалектизми:  

А). Глаголни форми с разширена основа, която се пренася и в 

производните от тях отглаголни съществителни: извършавамъ – 

извършаванiе-то (46), изглаждавамъ, определява – определяванiе-то 

(38), представлявамъ – представляванiе (3) и др. 

Б). Префиксни диалектизми: починаме (започваме): починаме 

речь-та (но и почнете 24); почето (започнато): почето-то ми дѣло 

извършихъ благополучно (10); приведе (доведе): Понеже отеческа-та 

ваша любовь ме приведе и остави в тувашното славно училище (14), 

позва (позова, извика); впадна (попадна): впадна предъ неколку дни у 

една люта огневица (13).  

В). Интерес от гледна точка на историята на новобългарския 

книжовен език е употребата на по-рядко срещани номинативни 

диалектизми, които не са характерни за други диалекти и не са 

познати в общата книжовна практика по онова време.  Такива местни  

лексеми рядко се срещат в Писменника, повечето от примерите са 

регионални, представящи както югозападните говори, така и диалекти 

от по-широк обсег. Такава е старинната дума кърчагъ (стомна, глинен 

съд за вода) (16), както и платецъ (лице, което трябва да плати някакъв 

дълг) (51)3 и др.  

Сред номинативните диалектизми преобладават глаголните 

форми:  

нудимъ (принуждавам): причина-та, за коя-то нудимсе да 

ускоримъ за на тамо (11); извѣримъ (да потвърдя): не можемъ у книга 

да я извѣримъ (11); да ме извѣрите сосъ време (45); радя (грижа се, 

залягам, радея): радиме паки да му помогнеме (13); ради да побѣдишь 

(16); мнишь (мислиш) (41); найде (намери) (18); пошел (тръгнал) (16); 

да прейде (да премине) (20), прейдохме (24): Толку недѣли прейдоха 

(39); пойда (тръгна): повърнисе и пойди по добры-а пъть (37); весма 

много (твърде много) (17, 26), докле (18); честя (празнувам): да 

                                                            
3 Посочените лексеми са регистрирани в речника на Найден Геров. 
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честишь в училище-то (36), обличава (разобличава) (37),  учинено 

(направено) (от чиня – правя) (35) и др.  

Семантични диалектизми не са отбелязани в Писменника – с 

изключение на глагола вреди (= помага) (22). 

 

3. Книжовна лексика 

По-голямата част от речниковия състав на Писменника 

принадлежи на книжовния слой лексика – общо понятие, което 

включва общобългарска, наддиалектна лексика, употребявана в 

разговорната градска реч, а също и в писмената практика, както и 

думи, наследени от писмената традиция (старобългарска, преминала 

през черковнославянска редакция) и заемки от международния 

културен фонд. Сред тях преобладаващата лексика е с 

черковнославянски произход, която е в активна употреба през 

разглеждания период. Черковнославянизмите са фонетични, 

словообразувателни и граматични, съвпадащи понякога и с форми, 

характерни за диалектната реч. 

3.1. Преобладаващи са фонетичните варианти като ничтоженъ 

(22), воистинну, священна (23), сердце, скорбь (39), человѣцы (21), 

усерденъ (26), глубоко (17), где-то (2). Някои от посочените думи се 

припокриват с диалектните форми (муки,  рука, судъ, сонъ), 

принадлежащи към западните и югозападните говори, респективно и 

родния дупнишки говор на автора. 

Към тях спадат думи с епентетично л: обявлява (10), обявленіе  

(IХ) земля (VI), составленіе (28) (но и обяви (10), обявимъ (11), 

обявенно (12), обявишь (40) и други. 

3.2. Лексикални черковнославянизми и русизми: ожидавашь 

(10), тысяща (22), утверженно (16), садове (17), болезнь (30), отвѣть 

(32), огневица (рус. – треска) (13), без изятіе (без изключение) (VII), 

всегда (I, 27), мужайсе (бъди мъж) (16), по настоящемъ (52); 

архаизми: отецъ (37), предстателство (от предстатель – 

покровител, закрилник) (19), абiе (29), всуе (напразно) (15, 38), же 

(28), уже (24),  тѣмже (29, 34, 26), отнюдъ (52). Думата питателница 

(същ. име за лице от ж.р. от стб. питати – 1. храня, изхранвам някого; 2. 

отглеждам, възпитавам), която се среща в преводите на библейските 

книги, Хр. Павлович я употребява в съвременен контекст: и тога кой 

ще е таквая добра питателница на недораслы-те ми братiя (30) (в 
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случая двете значения се съчетават). В подобен контекст по-късно тази 

дума е използвана и от други книжовници –  Антон Никопит в „Учение 

за децата“ (1850) и анонимен автор във в. „Пчела“ (1871 г.)4.  

3.3. Хр. Павлович има определени заслуги за 

интелектуализацията на новобългарския книжовен език, въвеждайки в 

Писменника (а и в другите свои съчинения) лексика с абстрактно 

значение, образувана със суфиксите -ство, -ост, -іе, -ніе. Част от тази 

лексика  е терминологична и постепенно същата се утвърждава в 

общата книжовна практика.  

Такива са например съществителните с абстрактно значение със 

суфикс -ство: отечество (39), общество (23), настоятелство (17), 

учителство (II), количество, пріятелство (40), средство (III, 43), 

естество (16), обстоятелства (IХ, 47), достоинство (28), 

любопытство (11), невѣжество (17). Както се вижда, посочените 

думи по-късно са част от активната лексика на книжовния език. Извън 

нейния състав остават думи като торговство (34, 35, 52), спокойство 

(48), неблагодарство (36), недостатечество (VIII), които по-късно 

променят словообразувателната си структура (суфиксите), но запазват 

значението си.  

3.4. Същото се отнася и за групата от отглаголните 

съществителни със суфикс -ніе, по количество най-голяма, които на 

по-късен етап се утвърждават в българската лексикална система (част 

от тях с фонетични или словообразувателни промени): обявленіе, 

наставленіе, обученіе (IХ), ученіе (VII), назначеніе, начертаніе (4), 

просвѣщеніе, украшеніе (30), приключенiя (32), посѣщенія (2), 

страданіе (11), наслажденіе (IХ), лишеніе (30), деѣянія (42), молчаніе, 

попеченіе, сумненіе (40), согрѣшеніе (42), мудрованія (31), исполненіе, 

представляваніе, состояніе (2), поздравленіе (43), пребываніе (4), 

небреженіе, разлученіе (30), чтеніе (VII), дарованія (18). Други остават 

в пасивния фонд като архаизми: возношеніе (възнасяне) (62),  тщаніе 

(желание) (52),  хотенія (искане, желание) (62), послуженіе (в 

църковната сфера) (13). Може да се отбележи, че Павлович рядко 

употребява съществителни със суфикс -ніе, образувани от народна 

основа: писуваніе, живеѣніе-то (43), говореніе (52), совершеніе (28), 

свършеніе (VII, 61), отхожданіе-то (11), прочитанія (VIII). 

                                                            
4 Напълно уместно думата е употребена и в превода на Цариградската библия от 1871 

г. (в Стария завет, книгата Рут), в който участва и П. Р. Славейков. 
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Тенденцията за стилово „облагородяване“ като към глаголната основа 

от народен произход се прикачва суфикс -ние през следващите 

десетилетия се засилва и се превръща в обичайна и широко 

разпространена практика. 

3.5. По-рядко срещани са отглаголните съществителни със 

суфик -іе: усердіе (3), присуствіе (VI), без изятіе (без изключение) 

(VII), несогласіе (59), возмездіе (28), послѣдствіе (15), а също 

съществителните с абстрактно значение със суфикс -ость: радость 

(VI, 28), краткость (34), должность (VI, 37, 40), мудрость (14), 

неповинность (42), милость (62), преславность (62), возможность 

(VIII). 

3.6. Съществителните на -тел за лица деятели от м.р. (nomina 

agentis) също имат скромно присъствие в Писменника (за разлика от 

буквара на П. Берон)5: свидѣтель, учитель (42), пріятель (10, 18, 41), 

родители (20), както и със суфикс -ник: ученикъ, познаница 

(познайник) (18), наслѣдникъ (60), должникъ (37), содружникъ (53), 

сообщникъ, любезникъ.  

Въпреки че по принцип вариантността е характерна за смесения 

(славянобългарски) книжовноезиков тип, с който си служи Хр. 

Павлович, словообразувателните варианти са рядкост: непонятливъ 

(15), но и непонятенъ (3).  

За отбелязване е, че най-често срещаните прилагателни в 

Писменника са образувани с наставката -ен. Представката пре- за 

изразяване на суперлатив е често застъпена при имената: 

превозлюбленый (24), преглубоко (26), прерадостно-то (27), 

преголема-та (30), преизрядна (34), преславность (62) и др. 

 

4.  Сложните думи в Писменник общополезен 

Както е известно, сложните думи са белег на по-висок стил. 

Многобройните композити допълват лексиката в Писменника и я 

правят достатъчно богата и разнообразна както в семантичен, така и в 

словообразувателен план. Една голяма част от тях присъстват в 

старобългарските паметници и чрез пренесената черковнославянска 

традиция продължават своя живот в новобългарския книжовен език 

                                                            
5 Тяхното активизиране се наблюдава през третата четвърт на XIX век, когато има 

раздвижване на стопанския и духовния живот.  
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(вж. по този въпрос Балтова 1977). Примерите при имената в голямата 

си част са също свързани с писмената традиция. 

4.1. Сложните съществителни имена са представени доста 

добре в количествено отношение6, наследени от старата писмена 

традиция, като най-много са тези с абстрактно значение с първи 

компонент благо- (от гр. ен-): благополучiе (12), благородiе (23), 

благовремiе (10, 45); благословенiе (36), благодаренiя (20), благодѣянiе 

(13, 21); благодатъ (40, 18). С абстрактно значение са и други сложни 

съществителни с различни компоненти и суфикси: долгоденствiе (24), 

злощастiя (32, 36), легкомыслiе (33).  

Съществителни нарицателни за лица с компонент благо- и 

добро-, съответници на гр. ен-, по-рядко се срещат: благодѣтеля (15, 

30), благодѣтель (15), доброжелатель (26), добродѣтель, 

добродѣтели (28). 

Сред сложните съществителни се срещат думи с предметно 

значение и за лица, свързани с търговията: вінопродавница-та, 

вещепродавница (55), вінопродавницы-те (36), книгопродавца. 

4.2. По брой на своите употреби сложните прилагателни, 

наред със сложните съществителни, са преобладаващата част от 

речниковия състав на Писменника: благополученъ (32), 

благонадеждный (19), благородно (сердце) (31), благодѣятеленъ (11), 

всеблагъ (26), достовѣрны (51), господноимениты (празницы) (28), 

доброходителенъ (отецъ) (33), доброжелателственъ (31), 

долговремененъ (42), смертоносный-а (37), многогрѣшни (23), 

новогодишно (време) (26), радостотворна (11), худоуменъ (15), 

смиреномудрственъ (31), чадолюбивъ (37),  удобопонятливъ (1).  

Отделна група, макар и малочислена, представят и сложните 

трикомпонентни прилагателни имена: всеблагополучна (25), 

всеблагополученъ (26), многобогоутробный (31).  

4.3. Глаголите и наречията представят най-малката група от 

сложните думи: благодаримъ (21), возблагодаримъ, благослови (28), 

благоутробствува (63); благополучно (10), благочестиво (28), 

богоудобно (27), высшемѣрно (33), добровѣстително (11), 

многословно (38), саморучно (54), човѣколюбно (21), денонощно (24). 

                                                            
6 Техен голям почитател е и Неофит Бозвели (вж. Балтова 1985: 228). 
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Интересни са и по-рядко срещаните думи любезникъ и 

сообщникъ. Любезникъ (13) като остаряла и рядка дума се среща в 

руски език, но с по-тясно значение (ласкател, женолюбец, ухажвач, 

прелъстител), а в речника на Владимир  Дал7 значението на думата 

няма нищо общо със семантиката на любезен (в сибирско-рязанския 

диалект думата е със значение ловец). 

Думата сообщникъ е от стб. обьщьникъ (от гр. êïéíùíüò)8, която 

в старобългарските паметници се е използвала с няколко значения: 

съпричастник, съюзник, събрат, а също и съдружник, помощник. 

Както констатира Р. Цейтлин, съществителните от тази лексико-

семантическа група се характеризират с високата си продуктивност и с 

количественото си превъзходство в класическите старобългарски 

паметници [Цейтлин 1986: 139] и не случайно тя е възприета и в 

новобългарския книжовен език. Със значението съпричастник думата 

е употребена и в  Писменника:  ще самь сообщникъ на сички-те ваши 

приключенiя (32). 

Множеството абстрактна лексика, с която си служи Хр. 

Павлович, допринася за утвърждаването ѝ в книжовния език и за 

неговата интелектуализация. Зараждането и развитието на модерната 

търговия по българските земи води и до създаване на обслужваща я 

литература и документация, с която се регламентират съответните 

организационни и търговски дейности: откриване на търговски 

кантори, регистрация на търговски дружества, книги за служебна 

кореспонденция, за двойното счетоводство (диплографията) и т.н. Тази 

делова книжнина съдържа съответната стопанско-правна и търговска 

терминология, с която започва да борави българското търговско 

съсловие.  

За това, какво значение отдава на търговското дело Хр. 

Павлович, говори фактът, че цялата втора част на Писменника („Разни 

                                                            
7 Толковый словарь живого великорусского языка. Том второй (И - О). Второе 

издание: типогр. Вольфа. С. Петербург – Москва, 1881 (фотип. изд.). Москва: Изд. 

Русский язык, 1989.  
8 Р. Цейтлин отбелязва липсата на връзка на лексемите от тази лексико-семантична 

група (пета група) със суфикс -üíèêú/-¬íèêú) с определен гръцки словообразу-

вателен модел и посочва, че преводът на старобългарски при тях се е осъществявал 

по думи, а не по морфеми [Цейтлин 1986: 147]. Следователно думата в Писменника 

не е калка от гръцки, а е с основа обьщьникъ с добавен от Хр. Павлович префикс со- 

(сообьщьникъ).  
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търговски писма“), състояща се от пет глави (с. 44 – 63), е посветена на  

търговската проблематика. В това отношение авторът на Писменника 

също е един първите, направил я достъпна за масовата читателска 

аудитория и в един ранен етап от създаването на българската 

терминологична система Хр. Павлович се нарежда сред ревностните 

вносители на модерната и актуална за онова време търговска 

терминология.9 
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9 Този въпрос ще бъде разгледан в друга публикация. 
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Никола Михайловски (1818 – 1892) e известен в историята на 

новобългарския книжовен език (по-нататък и НБКЕ) преди всичко като 

съосновател, заедно с Иван Момчилов, на Търновската езиково-

правописна школа. Той обаче участва и в други конкретни страни от 

формирането на НБКЕ, заслужаващи по-подробно проучване. 

 

I. Житейски път и роля във възрожденския културен и 

просветен процес 

Роден е в Елена в заможно семейство. Брат е на Иларион 

Макариополски и баща на Стоян Михайловски. Начално образование 

получава в родния си град. Учи гимназия в Атина. Завършва я през 

1836 г. Продължава образованието си във Филологическия факултет на 

Московския университет като стипендиант на Иван Денкоглу. Учи при 

видния славист О. Бодянски. През 1848 г. завършва университета с 

докторат по философия. Завръща се в родината и се отдава на 

народополезна дейност. Учителства в Елена, Сливен, Търново. 
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Преобразува училището в Търново в петокласно, въвежда нови 

предмети (психология, логика, реторика и др.). Преподава 

старославянски и новобългарски език.  

Като учител съставя и издава учебници. Превежда от руски и 

гръцки научни съчинения и художествени творби. Основава в. 

„Съветник“ – 1863 г. Като теоретик на Търновската езиково-

правописна школа пише статията „За новобългарския език“10. Активно 

участва в борбата за църковна независимост. Приема обаче проекта на 

Митхат паша за сливането на българските училища с турските, поради 

което остро е критикуван от революционния печат.  

След Освобождението е народен представител, директор на 

Софийската гимназия, извънреден преподавател по гръцки език и 

гръцка литература във Висшето училище, подпредседател на 

Държавния съвет, член на Върховния касационен съд, дописен, а от 

1884 г. – почетен член на Българската академия на науките. 

 

II. Схващания за писмописанието 

Езиково-правописните школи (Пловдивска, Шуменска, 

Търновска, Каравелова, Дринова [вж. Андрейчин 1986; История 1989; 

Вачкова 2005]) се оформят през третата четвърт на 19 век чрез 

обединяването на книжовници около определен езиково-правописен 

модел, представен обикновено в дадена граматика, в статия или в 

практиката. В тези модели се включват графиката, правописът и 

граматическият състав, следвани от основателите и привържениците 

на съответната школа. Така Търновската школа е представена чрез 

граматиката на Ив. Момчилов „Грамматика за новобългарскыя езыкъ 

отъ Ив. Н. Момчилова. 1868“ и посочената по-горе статия на Н. 

Михайловски.  

По-рядко се разглеждат теоретично стилистични проблеми. 

Твърде актуални през периода стават проблемите на писмописанието, 

тъй като то е единственият начин за дистанционно общуване между 

българите [Вачкова 2021]. Тази необходимост предизвиква появата на 

учебници и въвеждането му като учебен предмет в немалко училища. 

Според нашите проучвания са издадени 15 печатни издания, 

                                                            
10 Цариградски вестник, бр. 320, 321, 23.05.1857. 
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съдържащи теоретични разсъждения и образци за различни видове 

писма11. Така се оформя епистоларният стил на НБКЕ.  

В този процес се включва и Н. Михайловски със своя „Малъкъ 

българскый писмовникъ или Образцы за различны писма” (1868). 

Писмовникът на Н. Михайловски е 11-то по ред печатно издание от 

този тип. Първите два печатни писмовника (преди тях има и 

ръкописни) са от 1835 г. с автори: 1. Неофит Рилски и Емануил 

Васкидович. Славеноболгарский предручний … Част шестая; 2. 

Христаки Павлович Дупничанин. Писменик общеполезенъ … [вж. 

Иванова 2020]. 

Граматическият строеж на писмовника на Н. Михайловски е 

привлякъл вниманието на изследователи на Търновската школа [вж. 

Братанов 2020]. Приносът на този учебник за формирането на 

епистоларния стил в НБКЕ заслужава по-задълбочено проучване. 

III. Писмовникът на Н. Михайловски (по-нататък и ПНМ) се 

състои от две части. Първата (с. 3 – 10) е озаглавена „Правила за 

писмописанiето“12. Втората част (с. 11 – 63) съдържа „Образцы за 

писма”.  

Първата част има теоретичен характер и, от своя страна, е с 11 

раздела. В тази част Н. Михайловски обръща внимание на основните 

страни на писмописанието. Най-напред посочва характерните черти на 

епистоларния стил. Подчертава, че е необходимо написаното да бъде 

разбираемо и точно: „Както человѣкъ говори за да му разумѣватъ 

другитѣ человѣцы, тъй сѫщо и пише, за да проумѢватъ другы 

мыслитѢ му; за туй и сборътъ на думытѣ и точность-та на смысъла 

имъ трѣба да сѫ една отъ пьрвытѣгрижи на писмописателя“. И 

продължава: „Главното достойнство на писмовныя стиль състои въ 

лекотата и въ ясность-та му, сиречь да пише человѣкъ леко и 

естественно …“. Както и други автори на писмовници (като напр. С. 

Доброплодни и Д. Войников [вж. Вачкова 2021]), настоява: „…въ 

писмата трѣба да са изразявамы просто… Пишете тъй, както 

бѣсѣдовате, и както быхте приказвали въ присѫтствieто на лицето, 

                                                            
11 Тази публикация е част от проекта „Писмовниците от Българското национално 

възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език“, 

финансиран от МОН, Фонд научни изследвания, Фундаментални научни изследвания 

– КП-06-Н40/8 от 2019 г.. 
12 Графиката и правописът в цитатите от Писмовника на Н. Михайловски са запазени 

в оригинал. 
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което ще прiеме писмото ви“. Предупреждава: „…внимавайте на какво 

лице пишете, и показвайте повече или по малко почитанiе споредъ 

обстоятелствата и споредъ чиноветѣ, които ви отдѣлятъ или 

сближаватъ.“ (с. 3–4). 

На второ място обръща внимание на някои технически страни 

при подготовката на писмото. Така съветва хартията (книгата), която 

обикновено се употребява, да е с формат in-40 и да е „нарочно за 

писма“. Въпрос на уважение е, колкото и кратко да е писмото, да се 

оставят и двете страници от листа, които се оформят след сгъването на 

книгата. Ако оставим само 1 лист, „туй обличава грубость, 

неучтивость“. 

Н. Михайловски обръща специално внимание и на датата. Тя 

показва „мѣстото, отъ дѣто человѣкъ пише, още и деня, мѣсеца и 

годината тъй: Тьрново, 11 Маiа 1868“. При търговските писма или ако 

пишем на лица „по долны отъ насъ“, „тя са туря отгорѣ и отъ дѣсно; а 

са поставя отдолу, когато пишемъ къмъ по-горньо лице“.  

Титлата на лицето, на което се пише, нарича „надписъ“. „Тя са 

туря обыкновенно отгорѣ на писмото“, като на мъжете „са отдава 

титлата Господинъ, а на женытѣ и дѣвицытѣ, Госпоже“13. Ако се пише 

на роднина, „отдавайте му титлата, която му принадлежи споредъ 

родственнытѢ ви съ него отношенiя“ (с. 4). Между титлата и първия 

ред на писмото препоръчва да се оставя „едно пространство по много 

или по малко споредъ длъжното ни към лицето почитанiе“. Има 

значение и оставянето отдолу на пространство от два или три пръста, а 

от другата страна „вый ще наченете на сѫщата височина, дѣто сте 

турили думата Господине или Госпоже“. Добавя, че към главната 

титла „трѣба да са прилага и туй което, едно лице има по званiето си, 

по службата си или по степень-та си въ правителственнитѣ си чинове“. 

Най подробна е част 5. „За съдьржанiето на писмото“ (с. 5–7). В 

нея авторът стегнато съветва ползвателите на неговия Писмовник по 

различни въпроси на писмописанието. Важно е едностилието, т.е. да се 

следва при писането един стил: „Въ какъвъто стиль са начене едно 

писмо, въ сѫщiя стиль да следова доро до края, особенно когато онзи 

който пише осѢща че нѢма доста дарованiе да минава отъ единъ тон 

на другый, безъ да направи грозота“. Следващите съвети са свързани с 

проблеми на учтивостта. Трябва да се внимава на кого и с какъв тон се 

                                                            
13 Тук е интересна звателната форма Госпоже – като напр. Марийке. 
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пише, тъй като „…никакъ се нѣма мѣсто да пишемъ нѣкому за да го 

настѫпимъ“. Учтивостта „…не допуща да пишемъ съ въпросы на едно 

горнье лице; то предполага фамилиарность“. Дава примери за употреба 

на тази фигура „съ едно почтено умекченiе“, като например да се 

започне с „Извинѣте, Господине…“. Определя като голяма неучтивост 

повелителното изразяване, като: „Заповѣдайте, Господине, да бѫде 

сичко готово ще дойдимъ у васъ“. Предлага за пример следната 

„умекотителна поправка, която да оглади израженiето …Благоволѣте, 

Господине да заповѣдате за да бѫде сичко и прч.“. Определя като 

непристойно изпращането на писмо „пълно съ зачертены думы или 

подчертавано твьрдѢ на често еле пълно съ припискы или забѣлежкы 

отъ долу … По добрѣ е намѣсто таквози писмо да са напише изново 

друго“. 

Като непристойно определя, когато „поменувамы нѣкого отъ 

роднинытѣ на тогозь комуто пишемъ, да са изразявамы грубо: 

вашийтъ братъ, вашата леля; но трѣба да думамы: Господинъ 

вашийтъ братъ, Госпожа вашата леля“. Прието е „че не трѣба да 

помолвамы едно по высоко отъ насъ лице да поздравява едно друго отъ 

наша страна, доро и когато сѫ тѢ въ близкы сношенiя…“. Обръща 

внимание, че: „Най много трѢба да пазимъ щото тѢзи учтивости да не 

са отправятъ къмъ едно лице по горнье отъ онуй къмъ което пишемъ, и 

да не сѫ помѣстены въ самото писмо, но подъ писмото въ видъ на 

послѣписанiе“. Михайловски не пропуска да обърне внимание и на 

следната техническа подробност: „Когато съдьржанiето на писмото са 

свьршва много долу, трѣба да го докарамы тъй, щото да го свьршимъ 

въ два или повече реда на другата страница; но да пазимъ щото най 

малко два реда да сѫ въ тъзи страница“.  

В т. 6 авторът разглежда въпроса за подписа и за адреса на 

писмата. Завършването (окончанiето) на писмата е разнообразно. Най-

често обаче е следното: „Имамъ честь да сьмъ Господине, Госпоже, 

Вашь покорный и проч.“. Не пропуска да отбележи, че ако писмото е 

предназначено за някой голям град, „трѣба да забѣлѣлязвате улицата и 

даже нумерото на кѫщата“. В тогавашните условия не във всеки град 

има поща. И за този случай Михайловски е готов със съвет: „Ако 

писмото трѣба да иде въ едно малоизвѣстно мѣсто или съименно съ 

друго, тогазъ трѢба да са означи името на каазата; ако ли прѣдлежи за 

единъ градецъ или село дѣто пощата не минува, тогазъ трѣба да са 
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притури прѣзъ еди-кое мѣсто, като означавамы най-близкыа градъ, 

дѣто има поща“. И дава пример: „Господину Петру Иванову, Бояджи, 

въ Трѣвна, прѣзъ Габрово. Търновска кааза“. 

В т. 7 не пропуска да запознае учениците си с послѣписанieто, 

като го определя така: „ПослѢписанie са нарича онуй, което са притуря 

на писмото, когато вече е подписано; обыкновено го забѣлѣлязватъ съ 

тѣзи двѣ буквы П. П.“. Не препоръчва обаче употребата му, освен 

между приятели, тъй като „послѣписанieто обличава невниманiе“.  

В т. 8. говори „За куверта или обвивката“. И тук се прави 

разграничение на какво лице се пише: „Когато пишете на по-горньо 

лице или на чиновницы, тогазъ обыкновенно трѣба да са притварятъ 

писмата въ куверты (пликове – бел. К.В.). Книгата за куверта трѣба да 

бѫде по дебела на сгодна за писмото“. На него нищо не трябва да се 

пише: „…той трѣба да е както вънъ, тъй и вѫтре отъ бѣла книга.“ Не е 

пропуснат и начинът на запечатването, т. 9. Обикновено „печататъ 

писмата съ черъ восъкъ или съ черна вулина. Писма къмъ по горны 

лица сѣкога трѣба да са запечатаны съ восъкъ“. 

На 10-то място е разработен въпросът „За отговора“. Отговорът 

на дадено писмо не бива да се бави, а „тозъ часъ трѣба да слѣдова; 

неблагопристойно е да принуждавамы другытѣ да ни чакатъ много 

врѣме“. Различните видове писма имат съответстващ отговор. Така 

„писма за работа трѣба да сѫ ясны, точны и подробны, и ако е 

възможно написаны членъ по членъ“. Отговорът трябва да бъде 

съответстващ на вида писмо, „… отговорътъ трѣба да отговаря и да са 

съобразява съ писмото, което го опрѣдѣлява, защото той е като 

продълженiе на бѣсѣдата която са е наченѫла отъ писмото.“ 

Правилата за правописанието Михайловски завършва с т. 11, 

озаглавена „Нѣколко размышленiя“. Тук авторът размишлява върху 

необходимостта от благоразумие при писането на писма: „Пьрвото 

нѣщо което ще прѣпорѫчамы на едно лице, което ще пише писмо, е 

благоразумiето въ туй дѢто има да каже“. Като сравнява някоя 

неблагоразумна дума, изтървана в устен разговор, която с времето 

обикновено избледнява, доказва, че не е същото с писмата: „…тѣ 

сѫществуватъ вынагы въ сѫщата си сила и спазватъ обыдата сѣкога 

прѣсна и могѫтъ да докаратъ борба срѣщу насъ, за една дума която 

смы истървали…“. Особено нужно е това благоразумие „въ 

укорителнытѣ писма“. В такъв случай не бива да се бърза с отговора: 
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„чакайте да прѣмине пьрвото движенiе на вашыа гнѣвъ и на вашето 

негодуванiе и да са успокои крьвта ви, тогазъ бѫдѣте увѣрены че 

никога нѣма да са раскайте за тѣзи прѣдпазванiя“. 

IV. Видове писма. Михайловски не разработва теоретично 

въпроса за видовете писма. Представя обаче схващанията си за тях във 

втората част на своя писмовник (с. 11 – 64) чрез публикуваните в нея 

„Образцы за писма“. Тук намираме 8 основни вида писма, представени 

с по няколко образци, и 5 примерни отговора към тях. Тази част от 

МБП съдържа голямо разнообразие от образци на писма и документи. 

Следователно заслужава отделно подробно проучване, което, поради 

обемните ограничения тук, ще представим в друга наша публикация.  

V. Приносът на Н. Михайловски за разработването на науката и 

методиката за писмописанието най-добре изпъква при съпоставянето 

със схващанията по въпроса на предхождащи го възрожденски автори 

на писмовници. Тук ще направим само някои сравнения с издадените 

преди неговия писмовник: Писменник от Сава Доброплодни, 1853 г. 

(по-нататък ПСД; вж. пълното заглавие в Източници) и: Сборникъ отъ 

разны съчиненiя, от Добри В. Попов (Войников), 1860 (по-нататък Сб.; 

вж. пълното заглавие в Източници). От отпечатването на ПНМ, 1868 г.) 

са изминал 15 години, от Сборника на Д. Войников – 8 години14 – 

време, достатъчно за проследяване на основни моменти в развитието в 

науката за писмописанието. Тук ще отбележим само източниците, на 

които са се опирали авторите. И двамата автори – Доброплодни и 

Войников – са се опрели на чуждестранни източници (главно гръцки 

и френски), както в теорията за писмописанието, така и в текстовете, 

предлагани като образци. Те са преведени от други езици, тъй като „нiй 

немамы никакви писма изрядни“, писма, „писаны на Българскiа языкъ“ 

(ПСД, с. 143). В приложението на Сб. Войников като образец прилага 

10 писма, преведени от френски и свързани главно с френската 

култура и история. Това е обяснимо, тъй като източниците са френски. 

В предговора на Сб. авторът съобщава, че българската книжнина не 

разполага с подходящи съчинения, поради което е подбрал примери от 

„най-славны-ты францускы списатели…“. Войников вярва обаче, че в 

бъдеще ще има примери и от български източници. За да подпомогне 

този процес, той сам съставя някои примерни писма на български език: 

                                                            
14 Тук няма да вземаме под внимание втория писмовник на Войников „Ръководство 

за словесност“, тъй като той е издаден през 1874 г., т.е. след писмовника на Н. 

Михайловски. 
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„А за да стане съ врѣмя единъ сѫщъ българскы Сборникъ, изложихъ в 

прибавленie нѣколко българскы съчиненiя, които съставихъ за 

примѣръ“ (Сб., Предг.). В този смисъл в Сб. е направена крачка напред 

– прибавени са и няколко български съчинения, които авторът сам е

съставил. Що се отнася до писмовника на Н. Михайловски, тук 

откриваме вече съществено развитие в това отношение на науката за 

писмописанието – в него намираме изцяло образци, съставени от самия 

автор, т.е. български. Неслучайно той избира заглавието „Малъкъ 

Българскый Писмовникъ“.  
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Abstract: The exposition is dedicated to a kind of textbook for writing 

letters entitled "Pismovniche" (a little letter book), (1870), written by Stefan Popov 

and Petar Avramov, less known authors of the Revival period. It presents the 

authors and the circumstances of the textbook creation. At the same time, it 

interprets the content of the letters, their senders and recipients, as well as the 

reason for composing the letters. The work is one of the fifteen letter books from 

the Revival period, with the spread of their epistolary and linguistic norms they 

influence the constructive processes in the literary Bulgarian language.  

Keywords: Bulgarian Revival, letter book, correspondence, letter, norms 
 

„Бьрзамъ да са възползвамъ отъ годишныя Ви 

праздникъ, за да Ви проводѭ израженiе-то на 

прѣголѣмѫ-тѫ си любовь. Вый никога не сте са 

сѫмнявали  за искренность-тѫ на желанiя-та, 

кои-то имамъ за Ваше-то благополучiе;  

азъ Ви гы подновявамь днесь.“ 
 

 

През 1870 г. в Русчук, „Въ Книгопечатницѫтѫ на Дунавскѫтѫ 

Областъ“, се отпечатва едно учебно помагало с краткото заглавие 

„Писмовниче“. Негови автори са двама почти неизвестни за 

филологията възрожденски книжовници: Стефан И. Попов и Петър К. 

Аврамов1. Любопитството към това неголямо съчинение – с обем от 60 

страници – бе събудено по няколко причини. До съвременната 

възможност за комуникация посредством новите технологии 

общуването между отдалечени един от друг хора се осъществява 

посредством размяната на писма. Писането им изисква образованост и 

                                                            
1 На корицата имената им фигурират като „отъ Стефана И. Попповъ и Петра К. 

Авраамовъ“. 
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опитност, които се придобиват с помощта на специални ръководства, 

повечето от които с учебен характер, наричани писмовници2 (както и 

послателници, писменици, книги за писма и др.). Голяма част от тях са 

преводни – това се отбелязва от съставителите, но има и преработени и 

съчинени, разбира се, въз основата на опит, придобит при изучаване на 

чужди езици или пребиваване в чужбина. В повечето от тях се 

привеждат образци на писма, подредени по вид, съдържание, 

адресанти и адресати. 

Печатните писмовници3, излезли през Българското възраждане, 

имат на първо място несъмнена социална роля. Те приобщават 

българина към цивилизования свят, създал специални правила за 

писането на писма; ориентират го към видовете им – официални, 

лични, с търговски характер; учат го на етикет, на титулуване и 

обръщения, на епистоларни клишета. Усилената кореспонденция 

особено през 19. век има важна роля при формиране на 

общоупотребимата реч и утвърждаването и разпространението на 

езикови норми. Те постепенно се унифицират и се вливат в потока на 

изграждащия се книжовен език от новото време, за да се пресеят и 

достигнат днес до ползвателите на съвременния книжовен език. Вън от 

това те са извор за историята, народопсихологията и стопанския живот 

на българите. С една реч: те са обект на съвременната наука от 

съществено значение. 

До този момент на филологията са известни петнайсет печатни 

възрожденски писмовника. Техни автори са както известни и 

влиятелни книжовници, така и малко известни или съвсем неизвестни 

учители, търговци, преводачи. Едно от тези произведения е 

„Писмовниче“ от Ст. И. Попов и П. К. Аврамов.  

Стефан Илиев Попов е роден през 1840 г. в Разград. За него се 

знае, че е син на свещеник4 и че е учил първоначално в родния си град, 

                                                            
2 Изследването е по проект № КП-06-Н40/8 на тема „Писмовниците на Българското 

възраждане като източник за формирането и функционирането на книжовния език”, 

финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и 

науката на РБ. 
3 Известни са и немалко ръкописни писмовници, съставени главно от учители за 

упражнения в училище. Част от тях се пазят в чуждестранни книгохранилища. За 

съжаление, пълен опис на българските ръкописни писмовници засега липсва. 

Предстоящо е и обобщаващо изследване на тяхното авторство, на съдържанието и 

езика им, които представляват прелюбопитен изследователски обект за историка на 

новобългарския книжовен език. 
4 Под портрета му надписът е Стефанъ попъ Илиевъ. 
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а после в Шумен, след което заминава за Цариград. Там се записва в 

елитното френско католическо училище в квартала Бебек5, в който се 

преподава въз основа на модерната френска педагогика. В него се 

образоват изтъкнати възрожденски дейци като Добри Войников, 

Григор Начович, Тодор Пеев, Димитър Бракалов, Тодор Икономов, 

Христо Ваклинов и мнозина още, между които и Драган Цанков, 

впоследствие назначен там за преподавател. През 1865 г. Др. Цанков 

става основател и директор на областната печатницата в Русе, където 

Ст. Попов и П. Аврамов отпечатват своето „Писмовниче“. 

 
 

След като завършва образо-

ванието си в католическия колеж, Ст. 

Попов става учител по френски и 

турски в родния Разград през 1862 г. 

„Интересно е да се отбележи – пише 

краеведът А. Явашов [Явашов 1930], 

– че до неговото учителствуване – 

1867 г. въ Разградъ не се празднуваше 

11 май – денътъ на българскитѣ 

равноапостоли „Св. Св. Кирилъ и 

Методий“, и да не казвамъ, че 

населението за тѣхъ твърде малко 

знаеше. Той пръвъ повдигна въпроса 

за празднуването на 11 май, и пръвъ 

уреди църковна служба въ видъ на 

молебенъ съ участието само на 

ученицитѣ…“.  

 

Учителстването му там е в периода 1862 – 1869 г. (прекъснато 

за учебната 1865/1866 година). През 1870 г. в Свищов се създава 

училищно настоятелство, което – за да издигне още по високо 

равнището на просветното дело – заедно с еснафските организации 

„издирва и привлича учители от различни краища на страната за 

училищата в града и околните села“ [Янкова 2008: 30]. Така вероятно 

попада в крайдунавския град Ст. Попов. Следователно в края на 1870 

                                                            
5 За престижното училище, удостоено със званието „Кралски колеж“ от крал Луи-

Филип през 1843 г. [вж. подр. у Иванов: 2017]. 
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г., когато се отпечатва писмовникът – предговорът завършва със 

„Свищовъ 1 Ноемврiя 1870“, – той е вече учител в Свищов, където 

пребивава до Освобождението. След това се премества в София, за да 

стане чиновник в Министерството на иностранните работи и 

изповеданията6 до края на дните си (1893 г.). Още в Разград, а по-късно 

и в Свищов учителят става редовен дописник във вестниците „Турция“ 

и „Македония“ и на няколко списания, като най-активен е в сп. 

„Училище“, където е постоянен сътрудник.  

Свищов е вероятно градът, в който се среща с Петър Аврамов. 

За него в известната ни литература няма никакви данни. Като 

съиздател на Ст. Попов е посочен единствено от М. Стоянов в 

аналитичния репертоар на българската възрожденска книжнина. 

Смущава само инициалът на бащиното име, който у М. Стоянов е В.  

[Стоянов 1956: 2], докато на корицата на оригинала на „Писмовниче“ е 

К.; със същата буква К. е отбелязано бащиното име на П. Аврамов и в 

обявата за писмовника в сп. „Училище“ (вж. по-долу). 

Идеята да се състави този учебник по писмописание вероятно 

не е моментен импулс. Като ученик във високопрестижния френски 

колеж Ст. Попов бива възпитан в типичната за френската и въобще 

европейската школа по светско поведение и куртоазия. Може да се 

каже, че Ст. Попов е бил пристрàстен към френската култура. Автор е 

на две издания, ангажирани с френския език – на „Словарь француско-

българско-турскы“ заедно с колегата си от Разград Димо Хранов 

(1868), на „Упражненiя за грамматическы тѣ правила на францускый 

тъ языкъ“ (1870). През 1871 г. на страниците на сп. „Училище“ 

публикува предговор към подготвяно методическо ръководство „Нови 

граматически упражнения“, в които обявява, че е готов да нареди един 

кратък сборник, като подбере и преведе „по-добритѣ примѣри отъ 

Френскiятъ языкъ“7 [Попов 1871: 170]. 

Учителското поприще на Ст. Попов и със сигурност 

родолюбивите му помисли да напътства българското юношество в 

нормите на цивилизована Европа, пораждат намерението да даде 

епистоларни примери на учениците за етикета по повод на различни 

празници, в които писма да предлагат на „родители-тѣ си и на 

                                                            
6 В края на учебната година учениците от католическия колеж в Бебек полагат 

изпити, като повечето от тези с високи резултати получават престижна реализация 

след завършването си. Такъв е явно и случаят със Ст. Попов. 
7 Сборникът не е отпечатан; не става ясно и дали е подготвен окончателно. 
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учители-тѣ си исказванiе-то на признателность-тѫ си и на живѫ-тѫ си 

любовь“ (с. III). В раздела „Книжевность“ на сп. „Училище“ Ст. Попов 

публикува обява за писмовника, в която обръща внимание, че 

примерите могат да бъдат потребни „всѣкыму въ общественныя 

животъ“. Той адресира писмовника към „всякой читалникъ, кой-то 

умѣе що-годѣ да си позаписва“, но най-вече към учениците, които от 

малки ще могат да познаят „приличнытѣ за урѣдно писмописанѥ“. Но 

„не е простено“, веднага допълва той, да преписват цял пример от 

писмовника, „защото въ такъвъ случай писмото става смѣшно и 

показва голѣма глупость“ [Попов 1871: 171–172]. Следователно в тези 

примери той вижда канавата, върху която пишещият да избродира 

своите собствени мисли, отразяващи уникалното му битие. 

Авторите не посочват източника си, послужил им за образец 

при съставянето. Те отбелязват, че писмата са преведени, допълнени, а 

някои – съчинени от тях. Предлагат образците с надеждата, че ще 

помогнат на учениците си да се упражняват, за да могат по-свободно и 

правилно да излагат мислите си, като „по този начинъ могѫть да са 

приготвять за по другы съчиненiя в литературно отношенiе“ [с. IV]. 

Като се има предвид, че писмо №60 е озаглавено „Расинъ пише на 

сына си като са е научилъ, че той са разболѣлъ“ [с. 54], може да се 

предположи, че преведените образци са френски (преведени директно 

или през друг език). Действително част от писмата отразяват събития 

от живота на българите. Това са например писмата по случай 

тържествена православна литургия и възобновяване на „народнѫ-тѫ ни 

Iерархыѭ“ (№45 и 46), по случай първото пътуване с влак от 

новопостроената железница Русе – Варна, посещение на селски сбор 

или са израз на благодарност към читалищни дейци (№57). Построени 

в духа на преведените, те се вписват органично в цялата група. Нещо 

повече, тези писма имат по-изразен наративен характер и граничат с 

миниатюрно литературно съчинение. 

Основна част от епистоларните образци са неголеми 

поздравителни писма. Писането им – „тези малки обряди“ – според 

авторите би доставило радост „за едно сьрдце, кое-то е наклонно на 

признателность и обичь“. Своя „комплиментъ“ учениците трябва да 

„изложать писменно на чистѫ, тънкѫ и гладкѫ книгѫ. Тѣзи сьрдечны 

чувствованiя трѣба да сѫ изложены добрѣ и написаны съ вниманiе и 

колко-то е възможно съ краснописанiе“ [Пак там]. И тук авторите 
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повдигат въпроса за слога (т.е. езика и стила), който „трѣба да бъде 

простъ, лекъ, не принуденъ, природенъ“ [с. IV]. Те са далеч от мисълта, 

че това трябва да е литературно съчинение, „обаче има нѣкои правила 

– подчертават те – прѣдписаны отъ навыкъ-тъ за писмовныя слогъ и 

тѣхъ дѣца-та и въобще ученицы-тѣ трѣба да гы познавать“. Така 

примерите за своите писма с благопожелания и комплименти те ще 

намерят „въ туй Писмовниче, и по тѣхъ ще можять най добрѣ да са 

водять“ [Пак там]. 

След краткия предговор, разположен на две страници, идва 

редът на 60 примерни писма, които са онасловени. Заглавията на 57 от 

тях, започват с изрази от типа на „Нѣкое момиче/момче...“ или сынъ, 

браточетъ, браточетка, внукъ, братъ, сестра, мома, младежь, младо 

сыраче. Адресантите на писмата следователно са деца, ученици, които 

ги отправят към баща или майка, баба, дядо, леля, чичо, към по-стар 

брат или сестра, приятел или приятелка, кръстници, благодетели, 

покровители, настойници, към болен човек, роднини, осиновители, 

свещеници, наставници, учители. Освен последното писмо на Расин – 

явно взет образец от френския източник, има и две писма, едното от 

които е със заглавие „Благодарително писмо отъ нѣкой ученикъ на 

Читалищно-то настоятелство, въ лице-то, на кое-то благодари на 

всичкы-тѣ Читалищны членове, за добрины-тѣ, кои-то му направило и 

прави Читалище-то“ (№57). Под №59 пък се намира писмо, озаглавено 

„Писмо отъ бащѫ до управителя на единъ пансiонъ. Въ него мѣжду 

другы-тѣ той моли управителя особно да внимава надъ сына му“. 

Преобладават писмата по случай празник на адресата, който 

празник не е определен. Това дава възможност на пишещия да отнесе 

пожеланията си към конкретен случай – което обяснява защо няма 

поздравителни писма по повод на рожден или имен ден, за раждане на 

дете, кръщене и др. В други писма празникът е Нова година – но пък 

не се отбелязват религиозни празници като Коледа или Великден; не 

липсват и писма честитки по повод на сватби: „Нѣкоя сестра на брата 

си, за да му честити уженванiе-то му“ [с. 30 – 31]. Обикновено в 

заглавието на писмото, с което се определят адресатът, адресантът и 

поводът, се уточнява роднинството, социалното положение или 

професията на получателя; уточнява се състоянието му  – „боленъ 

челякъ“ или „кой-то са въздига от тежкѫ болесть“ [с. 32]. Част от 

писмата са отговор на новина за болест на любим човек – „Нѣкое 
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момче на майка си, при извѣстiе-то за болесть-тѫ на бака му“ [с. 28], 

други – за да отбележат съпричастност към „щастлива случка“ [с. 28 – 

29] или „злополучiе, ко-то го е поразило“ [с. 33 – 34]. Има и писма, в 

които просто се изказва възхита от събития – като това за „служенiе-то 

на тържественнѫ литургиѭ“ [с. 35], което изобилства с описание на 

събитието с елементи на проза. Събитията може да са най-обикновена 

разходка, „направенѫ сутренѫ по поле-то“ [с. 38] или „зимно врѣмя на 

кѫра“ [с. 39], след „посѣщенiе на помѣстiе (чифликъ)“ [с. 40], „на 

болницѫ-тѫ“ [с. 41], „на единъ селскы сборъ“ [с. 42], на гроздобер [с. 

47]; може да са неприятни събития като наводнение [с. 44] или 

необичайно и любопитно като „едно пѫтуванiе по желѣзенъ пѫть“8 [с. 

45]. Не е подминато и ученическото битие в писмо „за тържественно-

то раздаванiе на награды-тѣ“ [с. 49]. Истинска куртоазия лъха от 

писмото, в което брат благодари на брат си за получено писмо [с. 52]. 

Действително част от писмата са съчинени от Ст. Попов и П. 

Аврамов. За това свидетелства например писмо №46. То може да бъде 

взето като пример за отгласа на народната радост от възстановяването 

на Българската православна църква с ферман на султан Абдул Азис на 

27 февруари 1970 г. Писмото се изпраща от момче до приятеля си „въ 

случай на тьржественно-то празднуванiе за възобновленiе на 

народннѫ-тѫ ни Iерархiѭ“ [с. 36 – 38]. Това писмо, както и няколко 

други представлява разказ на събитие от първо лице, в който са 

втъкани вълнения, изразени с емоционално ангажирани лексика и 

синтаксис. Авторски характер имат и писмата, в които с приповдигнат 

тон се описват пехливански борби, народни хора и песни на селски 

събор например. Особено живописен е разказът за първото пътуване с 

влак в писмо №53. Описана е срещата на локомотивите на двата влака, 

при която маневра се разменят вагоните „кои-то идѫть от Русчюкъ за 

Варнѫ“ и тези от „Варнѫ за Русчюкъ“ [с. 46], предизвикала у автора на 

писмото необичайно „душевно размьрдванiе“.  

Любопитни са писмата, в които пишещият изказва съжаление за 

злоупотреба с добрината на родител и използва празничния случай да 

поиска прошка. Тонът на всички писма е максимално почтителен, 

щедро се обещава послушание, удвояване на ревността към учене, 

добро поведение, благодарност към грижите, „проваждат“ се 

„сьрдечны обрычанiя“ [с. 14]. Има директни обяснения – например към 

                                                            
8 Първата железопътна линия се открива на 7 ноември 1866 г. 
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сестра – „Съ какво удоволствiе быхъ ти повторил, че та обычамъ 

много!“ [с. 14 – 15]. Отправят се молби към Бога за здравето и 

благоденствието на адресата, призиви за ответни чувства: „Обычай ма 

прочее всякогы, добрый ми брате, както са обычамы отъ детинство-то 

си“ [с. 15]. Те отварят един нов емоционален свят за патриархалния 

българин, който рядко говори за чувствата си. Трябва да се подчертае 

обаче, че на този фон липсват писма с любовен характер, което е 

естествено за едно помагало, насочено към детска публика9. 

Съставителите на писмовника са успели да ангажират доста 

спомоществователи – гарантираните купувачи на книга през 

Възраждането, заплатили предварително и така обезпечили 

отпечатването ѝ. От имената на „почтенны-тѣ спомощници“ от 

Свищов се вижда, че граждани и ученици от II, III и IV клас10 от двата 

пола са предплатили за 161 книги. Това повдига въпроса за 

разпространението, оттам – за влиянието, което произведението е в 

състояние да упражни. В същото време писмовникът е и един пример 

за съсъществуващите езикови идиоми през 1870 г. – резултат, но и 

фактор в книжовноезиковото състояние на последното десетилетие 

преди Освобождението. От гледна точка на тази предпоставка той 

очаква проучването на правописа, езиковите норми и лексиката си, на 

формулите за етикет и клишетата за учтивост. 
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Проектът „Народни умотворения“1 е замислен като начин за 

представяне в електронен вид на първи издания на български 

фолклорни материали или транскрипции на текстове, събрани по 

времето на различни експедиции. Самите материали се предоставят за 

свободно ползване с минимална редакаторска намеса. Това е тематичен 

корпус, чиято цел е да подпомогне бъдещи изследвания в областта на 

фолклора, антропологията, етнологията и лингвистиката.  Тези извори 

са в обикновен текстов формат, към който се прибавя маркиране, 

метаданни, съгласно технологията на Разширяемия маркиращ език 

(XML, Bray 2008). Подобно на всяка съвременна електронна 

технология проектът предоставя възможност за добавяне на различни 

допълнителни данни и връзки към информация за лица, места, 

библиография или речник на по-редките думи.  

Проектът засега съдържа баяния, врачувания, магии и 

лекувания, извлечени от първите 13 тома на Сборник за народни 

умотворения, наука и книжнина (СбНУ, години 1889–1896). Идеята да 

се започне с тези материали е, че макар да съществуват графични копия 

на тази поредица на много места в Интернет пространството, 

фолклорните текстове от тази сбирка са недостъпни в текстов формат, а 

за филологически анализ в този вид те са неподходящи. Избрани бяха 

именно текстовете от този дял на СбНУ, защото те са кратки и 

предоставят, макар и с непоследователна транскрипция, достатъчно 

сведения за езиковите особености на текстовете, наред със сведения за 

местата, откъдето са записани.  

                                                 
1 Достъпен на адрес http://62.44.116.41:8080/exist/apps/umotvorenia/  
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Успоредно с подготовката на изданието се изгражда и речник 

към поместените текстове. Тези електронни речникови статии се 

оформят съгласно напътствията на консорциума TEI (Text Encoding 

Initiative – TEI Consortium), тъй като техните модели са добре изпитани 

в практиката и имат възможност на свой ред да бъдат трансформирани 

в различни други формати. Идеята е електронният формат, представян 

пред читателите, да е максимално близък до класическия хартиен вид 

на речника. Всяка значима единица на речниковата статия се маркира 

по определен начин за целите на преставянето ѝ на електронната 

страница, а също така и за бъдещото търсене според определени 

критерии. 

Речниковата статия започва и завършва с елемента2 <entry>, към 

който се добавя идентификация, за да може към него да се направи 

връзка от съответните места в корпуса: 

 <entry xml:id="бабици"> ...  

 

</entry> 

 

Речниковата статия се състои от няколко главни части: 

1. основна форма 

2. граматическа информация 

3. значение, в рамките на което се разполагат примери 

5. изрази с думата 

6. етимология  

7.  посочки към други лексикографски пособия 

8. връзка за търсене в корпуса 

 

Основната форма на думата е задължителна част от всяка 

речникова статия. В електронния формат тя се оформя с помощта на 

елемента form (форма) и неговия атрибут3 type със стойност lemma 

(лема): 

 

 

                                                 
2 Терминът елемент (англ. element) е начинът в технологията на маркиращите езици 

да се обозначи единица информация. Обикновено се маркира началото и краят на 

тази информация.   
3 Атрибут (attribute) в терминологията на маркиращите езици означава допълнителна 

информация, която не може да се изрази пряко с името на елемента. 
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 <form type="lemma"> 

  <orth>бабици</orth> 

            <stress>ба̀бици</stress> 

</form> 

 

Тук разграничаваме два типа информация: лемата в нейната 

писмена форма и ударението в думата.  В някои случаи може към 

лемата да се добавят варианти на думата, така както се срещат по 

изворите. Например: 

 

 <form type="lemma"> 

  <orth>бендисам</orth> 

            <stress>бендѝсам</stress> 

 </form> 

<form type="variant"> 

 <orth>бендисвам</orth> 

</form> 

<form type="variant"> 

 <orth>бегендисвам</orth> 

</form> 

<form type="variant"> 

 <orth>беиндисвам</orth> 

</form> 

 

В този речник е предпочетено ударението (stress) да се изразява 

с повторение на цялата дума. Друго възможно представяне в този 

случай би била _`_ . Думата може да има само една основна форма, но 

много варианти.  

Граматическата информация е в зависимост от частите на речта. 

Нейният неизменен първи дял е елементът <pos> (part of speech, част 

на речта). Следващите данни са в зависимост именно от тази първа 

информация. За съществителните това е родът, за глаголите – видът. 

Например: 

 <gramGrp> 

  <pos>nom.</pos> 

         <gen>f.</gen> 

            <subc>pl.</subc> 

  </gramGrp>  
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Тук може да се види, че всичките граматически данни се 

оформят като част от елемента <gramGrp> (grammatical information 

group, информация за граматиката). В случая се изтъква каква част от 

речта е думата, нейният род (<gen> – genus), и се поместват данни за  

допълнителна категоризация (<subc> – subcategorization). Ако пред нас 

е глагол, то граматическите данни биха могли да изглеждат така: 

<gramGrp> 

  <pos>v.</pos> 

            <subc>imperf.</subc> 

 </gramGrp>   

 

В случая подкатегоризацията отразява несвършения вид на 

глагола.  

Трета основна информация в речниковата статия представя 

значението на думата. Тук съществуват два начина за изразяването на 

това значение. Първият е свързан с дефиницията на това значение от 

участниците в проекта: 

  

<sense> 

 <def>баячка, жена, която лекува с баене</def> 

</sense> 

 

Тъй като в елемента <sense> (значение) може да съществуват 

много допълнителни части, чистата дефиниция се оформя с помощта 

на елемента <def> (definition – дефиниция). Ако съществуват повече от 

едно значение на една дума, те се разполагат едно след друго, като 

отделните части се номерират: 

 

 <sense n="1"> 

                            <def>възпаление на венците</def> 

... 

                        </sense> 

<sense n="2"> 

                            <def>болест на главата и кръвта, причинена от 

зъл дух</def> 

   ... 

                         </sense> 
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Примерите за използването на думата включва и цитиране на 

примери от други речници. Засега се използва Речника на Найден 

Геров (Геров 1975), но в бъдеще ще се добавят и други сведения. Ето 

един пример от речниковата статия за нежит: 

 

 

<entry xml:id="нежит"> 

 <form type="lemma"> 

             <orth>нежит</orth> 

                        <stress>нѐжит</stress> 

  </form> 

            <gramGrp> 

             <pos>nom</pos> 

                        <gen>m.</gen> 

     </gramGrp> 

            <sense n="1"> 

          <def>възпаление на венците</def> 

          <cit type="example"> 

         <def>Болесть по вѣнци-ты и въ зѫбы-ты, 

като вѣтръ</def> 

                           <ref type="bibl" target="#НГ3">НГ 3</ref>: 

260 

                        </cit> 

                        </sense> 

     <sense n="2"> 

             <def>болест на главата и кръвта, причинена от зъл 

дух</def> 

       <cit type="example"> 

                         <def>Невидимо нѣкакво сѫщество, за което 

народъ-тъ вѣрва, че то ся скыта отъ мѣсто на мѣсто.</def> 

                                <ref type="bibl" target="#НГ3">НГ 3</ref>: 

260 

       </cit> 

    </sense> 

                    </entry> 

 

Тук примерите са оформени с елемента <cit> (citation, 

цитиране), всеки един от които е придружен с информация, че е пример 
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(type="example"). Тъй като в случая примерите са от речник, то 

елементът <def> се помества и тук с посочка към библиографията 

(<ref>, reference, посочка). Тази посочка е към файла с библиография и 

към записа в него с идентификатор NG3. В библиографския списък ще 

открием, че на този идентификатор отговаря третият том от речника на 

Найден Геров.  

Изразите, в които участва думата, са ограничени до появата им в 

корпуса. Тяхната фиксация се оформя слд основното значение с 

помощта на елемента <re> (related entry, свързан запис): 

 

<re> 

 <form type="phrase"> 

        <orth>той има на́вълче</orth> 

            </form> 

        <sense> 

             <def>върви му</def> 

       </sense> 

</re> 

 

Тази информация се оформя по същия начин, както и при 

елемента <entry>, с тази разлика, че   при <form> типът не е lemma или 

variant, a phrase (фраза). 

В някои случаи добра практика е да се предоставят данни за 

етимологията на думата. Така например при кация накратко е разказан 

нейният път към българските говори: 

<etym>от <lang value="original">итал.</lang><mentioned 

xml:lang="ita">cazza</mentioned> 

 <gloss>тиган, каменарска лопатка</gloss> през <lang 

value="mediator">гр.</lang> 

        <mentioned xml:lang="ell">κίατσί</mentioned> 

       </etym> 

 

Тук са маркирани – оригиналният език на заемката, езикът, чрез 

който е заета думата, а отделните случаи са отбелязани с елемента 

<mentioned> (споменат) и атрибута за език (xml:lang). Тук с помощта на 

<gloss> се разграничава значение на заемката в съответния език за 

разлика от споменатите по-горе <sense> и <def>.  
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Там, където са открити примери за значението на думата в 

интернет, са дадени връзки към съответните страници: 

<ref target="https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/кация/">Речник на 

българския език</ref>    

 

Последната част от речниковата статия предоставя възможност 

за търсене в корпуса за съответната дума: 

<ref target="hits.html?searchkey=кация">Търсене</ref> 

 

При това търсене могат да се извлекат всички появи на думата в 

текстовете, независимо от тяхната форма.  

Така оформен речникът към проекта „Народни 

умотворения“ представя модел за лексикографска информация тясно 

обвързан с корпуса от текстове. Резултатите както от речника, така и от 

цялата инициатива могат свободно да се използват за бъдещи 

проучвания. Тъй като софтуерното решение е с отворен код, то би 

могло да се приложи и ·при други сродни проекти.  
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THE RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND DIALECT  

FROM A POLITICAL PERSPECTIVE 
 

Teodor Oanca, University of Crayova, Romania 

 
Abstract: The sixth decade of the last century was caracterized by a 

dispute among Romanian linguists regarding the relationship between language 

and dialect. On the one hand, Alexanru Graur and Ion Coteanu claimed at date the 

Romanian dialects spoken in the areas located south of the Danube experienced 

the impossibility of being subordinated to the Romanian language and can be thus 

considered languages, not dialects. On the other hand, Al. Rosseti, Dimitrie 

Macrea, Boris Cazacu and Romulus Todoran held the opposite opinion, based on 

the genetic-structural criterion.   

The present paper provides some examples of cases when the political 

criterion was imposed in Europe in distinguishing languages from dialects. 

Keywords: language, dialect, the genetic-structural criterion, the 

historical-political criterion. 

 

Бележките, които следват, би могло да се разглеждат като 

дневник на тема: Отношението език – диалект. 

Беше в началото на 60-те години, когато на лекциите по 

диалектология при проф. Ромулус Тодоран от Филологическия 

факултет при Университета „Бабеш - Болиай“ в Клуж-Напока, се 

запознах с различни мнения относно отношението между език и 

диалект. Дискусията беше подета от Александър Граур, който смята, че 

южнодунавските диалекти на румънския език (арумънски, 

мегленорумънски и истрорумънски) са самостоятелни езици, а не са 

диалекти на румънския език [Graur 1956, 1958]. Към това му мнение се 

присъедини проф. Йон Котяну [Coteanu 1957, 1958]. Реакцията на 

някои лингвисти като Ал. Росети, Димитрие Марча, Ромулус Тодоран и 

                                                 
1 Статията е публикувана в: Din dragoste de dascal și de voroava. Omagiu Doamnei 

Profesor Elena Dragoș. La aniversare, 2019, Cluj-Napoca, p. 207 – 209. 
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Борис Казаку не беше очаквана [Rosetti 1958; Macrea 1956, 1959; 

Todoran 1956; Cazacu 1957, 1966; Coteanu 1957, 1958]. 

Те смятат, че в отношението език – диалект водещ е генетично-

структурният фактор, а не историко-политическият. Сходно на това е 

положението, когато един идиолект се определя като диалект на даден 

език, и ако няма възможност да се подчини на тези фактори, то тогава 

той престава да се определя като диалект на съответния език. В този 

диспут Ромулус Тодоран поддържаше тезата, че диалектите са два 

типа: типични (или конвергентни) и атипични (или дивергентни). 

Конвергентните имат възможност да се превърнат в национален език, 

докато дивергентните нямат тази възможност. Критерият за взаимно 

разбиране между носителите на тези диалекти се взема под внимание в 

по-малка степен. Водените дискусии по тази тема дължим на Борис 

Казаку и на неговата книга „Студии по румънска диалектоло-

гия“ [Cazacu 1966]. 

Именно за критерия на взаимното разбиране става дума в 

следващите редове. През годините установих, че историческият 

фактор, и преди всичко политическият, утвърждават някои диалекти, 

дори и някои говори, да придобият  статут на език. Имам предвид 

идиолекта, говорен между р. Прут и р. Днестър, който е определян от 

съветската лингвистика като език (романски по своята същност), а не 

като субдиалект (молдовски) на румънския език.  

През 1975 г. между Университета в Крайова (Румъния) и 

университетите във В. Търново (България) и в Скопие (сега Северна 

Македония)2 бе подписан протокол за културно сътрудничество, между 

другото предвиждащ и обмен на лекторати. Аз бях първият лектор по 

румънски език в Университета „Св. Св. Кирил и Методий“ във В. 

Търново. Всеки път, когато в Крайова идваше нов лектор по 

македонски, аз му се представях, като казвах, че ще говоря на 

български език, а той – на македонски, като вярвах, че ще се разберем. 

„Как не, разбираме се много добре“ – беше винаги отговорът от страна 

на лектора. И дори, ако по чудо, не се разбирахме понякога. По-късно 

четох в Гугъл: „Между лингвистите не се постигна консенсус относно 

признаването на македонския като отделен език или като диалект на 

българския“. Българските езиковеди и езиковедите от други страни 

смятат, че македонският е югозападен български диалект. Носителите 

                                                 
2 Бел. на преводача. 
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на македонски от Югозападна България определят езика си като 

диалект на българския, а не като отделен език сам по себе си. В този 

случай говорим не само за генетично-структурния критерий, който е 

водещ в определянето на  македонския като диалект на българския 

език, а и за критерия разбиране между говорещите на тези два 

идиолекта. Но! в условията на установяването на Македония като 

независима държава имаше нужда да се добави и политическият 

критерий, за да се определи македонският като държавен език. 

През годините 1981 – 1983 футболният отбор към Университета 

в Крайова стана „шампион на една голяма любов“. При един от 

международните мачове, играни в Крайова, екипът от арбитри беше от 

Федерална Република Германия, а пратеникът на УЕФА – от България. 

Бях помолен да бъда преводач на българския пратеник. Колега от 

нашия факултет превеждаше на екипа от арбитри. По време на една от 

почивките, сутринта преди мача, моята колега остана изненадана от 

разговора между двама от арбитрите, тъй като не разбираше нищо от 

казаното. Друг арбитър забеляза това и ни поясни, че двамата говорят 

на диалект. „Вие разбрахте ли?“ – попита моята колега. Отговорът 

беше отрицателен. Следователно, в този случай критерият за 

разбирането не можеше да бъде приложен. Но никой не определя 

диалектите на немския като отделни езици. Общуването между 

гражданите на Германия се осъществява посредством литературния 

(книжовния) им език.  

През лятото на 1990 г. бях в София на курс по български език и 

култура. В групата от Съветския съюз беше и секретарката на Съюза на 

писателите в Кишинев. Съвсем естествено, с нея общувах на румънски 

език. Ръководителката на съветската група (тогава още съществуваше 

Съветски съюз) ни чу да разговаряме и попита на български на какъв 

език си говорим. Отговорих: на румънски език. „Но госпожата не знае 

този език“ – репликира тя. „Вие така смятате, според мнението на 

съветските лингвисти“ – й отговорих аз. Въз основа на политическия 

критерий румънците между Прут и Днестър не говорели на румънски, 

а на молдовски език. Малко по-късно нещата си дойдоха на мястото.  

 През август 2010 г. бях за един ден в Загреб. Попитах една 

госпожа, учителка по италиански (филолог), има ли разлика между 

хърватски и сръбски език. „И двата езика са славянски, но са 

различни“ – беше отговорът. Задоволих се с това. Ако ú бях казал, че в 

Румъния излязоха от печат двуезични речници румънско-
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сърбохърватски и сърбохърватско-румънски, щях да налея масло в 

огъня. Потърсих справка в Гугъл: Хърватският език е един от 

вариантите на общия стандартен език на сърбите, хърватите, 

бошняците и черногорците, наричан с термина „сърбохърватски език“. 

Информацията, предложена от Гугъл, е под ръка на всеки, освободил се 

от усилието да търси други източници. И в конкретния дискутиран 

случай водеща роля има политическият критерий, приет от Загреб за 

названието на официалния език на държавата Хърватия. 

Не мога да подходя с безразличие към историческия критерий. 

Именно него имам предвид, за да изтъкна защо в Канада официалните 

езици са френски и английски, защо в САЩ официален е английският 

език, защо в Централна Америка и на Юг официалните езици са 

португалски в Бразилия и испански в другите държави. И също така 

признаваме, че в Австрия се говорят и диалекти, но официален е 

немският език. 

Примерите от този род са многобройни. Резюмирах случаите, 

които съм преживял. Установих, че научният критерий не винаги има 

водеща роля по отношение на политическия. Разбирам, че има 

държавни основания, които налагат статута на един идиолект като език 

или диалект, но научната истина не може да бъде пренебрегвана.  

 

Превод от румънски: 

Елена Иванова 
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Abstract: This article is part of a monographic study of the Shumen 

dialect, carried out under the expert scientific guidance of my remarkable teacher 

Prof. Todor Boyadzhiev. The dialectal division of the Bulgarian language 

continuum into micro areas is a major question in Bulgarian areal linguistics, the 

clarification of which made on the basis of comparative studies grounded in field 

research must precede the work on generalizing the data from regional atlases and 

publications on this topic. In this text, based on diatopics in phonetics, accentology 

and morphology, I present the current internal boundaries of the Shumen dialect in 

the Eastern Moesian area. 

Key words: areal linguistics, Eastern Moesian area, Shumen dialect, 

Shumen-Preslav type, Syrt type. 

 

Шуменският диалектен ареал е важен научен обект в контекста 

на етническото, конфесионалното и културното многообразие на 

Българския североизток (Балкана, Мизия и Добруджа). Архаичните 

черти в областта на фонетиката и акцентологията, резултат от 

неравномерния ход на развоя на българския език от синтетизъм към 

аналитизъм, вътрешният развой на диалекта и влиянието на книжовния 

език са основните фактори за вариативността в ареала. Лингвогео-

графската характеристика на явлението дава възможност да се 

прецизират границите на макроареала, на микроареалите шуменско-

преславски и съртски [Колева 2014; 2018] и диалектното членение на 

българската езикова територия [Карта БАН 2014]. При изследването на 
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диатопията на вариативността използвам понятията: диаглоса 

(Д) ’разграничителна линия на две диатопично противопоставени 

езикови явления’; хетеронеми ’общо понятие за функционално 

аналогични, но пространствено противопоставени езикови елементи от 

едно и също равнище на езиковата структура’; хетерофони ’различни 

фонеми или фонемни варианти с една и съща функция’. Диаглосите са 

описани по общоприетите в лингвистичната география схеми 

[Холиолчев 1971: 388–395]. 

Инвентарът на вокалната система на шуменския говор е най-

богат в сравнение с останалите български диалекти. Изоглосите са 

само 5. Очертават ги рефлексите на старобългарските вокали: голяма 

носовка, голям ер и ятова гласна под ударение в коренна сричка. В това 

отношение говорът е единен. Диаглосите са 11 и повечето са очертани 

върху неакцентуван материал, резултат от редукцията. Вокалната 

система е по-устойчива от консонантната. В диалекта все още се пазят 

изчезналите в по-голямата част от езиковата ни територия гласни: 

широко Е, Ы и веларно Ъ. 

Д /1/ ъ // о. В крайна суфиксна сричка под ударение в думи от 

типа: такъв – такòв, какъв – какòв. В съртските села се употребяват и 

двата варианта. Диаглосата съответства на морфологичната диаглоса 

на члена за м. р., ед. ч., по чийто облик -ò / -у Л. Милетич нарича 

шуменския диалект о-говор. 

Д /2/ # // ’у, и. Гласната И пред В след алвеолна съгласна: жив – 

ж’ув и в наставката за образуване на прилагателни имена –лив 

преминава в ’у. Лабиализацията се наблюдава във всички пунктове, а 

нелабиализуван вариант има само в съртските села. 

Д /3/ # // ’ъ, ’е, и. Ударената гласна след мека съгласна пред 

членната морфема за ед. ч. на същ. имена от ж. р. от типа главня̀, земя̀ в 

Марково и Косово е ’ъ, в Ивански и Кълново – ’е, в Каспичан, Кюлевча 

и Овчарово – и, а във всички останали – ’ъ и ’е. 

Д /4/ # // и, а / след ж /. Ударената гласна в крайна затворена 

сричка на формите за м. р., ед. ч. на мин. св. деят. причастие от гл. мога 

в шуменско-преславския ареал се изговаря като и: можùл, само в 

Дивдядово – а: можàл. 

Д /5/ ъ // веларно ъ. Гласната ъ в ударено положение в говора се 

учленява по-назад в гласовия канал в сравнение с книжовния изговор. 

Веларното звучене (означено тук: [ъ]) няма задължителен характер: 

бъчва, свекърва. Диаглосата е очертана въз основа на данните от 
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Диалектния архив на Шуменския университет (по-нататък ДАШУ), 

които потвърждават изследванията на Милетич [Милетич 1903]. В 

БДА, т. II липсва материал по този въпрос. 

Д /6/ и // м. Гласната ы е характерна архаична особеност на 

шуменския говор, посочена още от Л. Милетич: ты̀, бы̀ли, ры̀ба, еды̀н. 

Тя се среща само в силна позиция. 

Д /7/ ъ // е. В повечето случаи коренната гласна в думи от типа: 

тèнко, жèне, винаги под ударение, е Е, застъпник на стб. предни 

гласни малък ер и малка носовка. Изключение прави изговорът в 

Лозево и в съртския ареал, където има Ъ, резултат от смесването на 

носовките. 

Д /8/ # // ’а ’ъ. Пред твърда сричка и в съседство със сонор в 

думи от типа: млекàр, стенà рефлексът на ятовата гласна е ’А или ’Ъ. 

За прегласа влияние оказва редукцията. 

Д /9/ # // ’и, ’ъ. В крайна затворена сричка на мястото на Е от 

стб. малка носовка в шуменско-преславския ареал се изговаря И, а в 

съртския – ’Ъ: дèвит, дèсит – дèв’ът, дèс’ът. Обликът И е резултат от 

редукцията, а прегласът се дължи и на съседство със сонор; във втория 

пример – на аналогия. 

Д /10/ ’а // ’ъ, е, и. Крайната ударена гласна след мека съгласна 

при същ. имена от ж. р., ед. ч. в думи от типа дъщеря̀, свиня̀ в Ивански 

и Кълново е в 2 варианта: ’А / Е. В другите съртски села вариантите 

са: ’А / И, а в останалите селища – ’А / ’Ъ. 

Д /11/ ’а // ’е, ’ъ, и, която върви паралелно на Д /10/, но 

отнасяща се за членуваните форми: дъщеря̀та, свиня̀та. Тези диаглоси 

имат връзка с явленията на граматичното равнище, резултат от 

генерализирането на вин. падеж във формите за ж. р., ед. ч., 

окончаващи на голяма носовка в стб. език. 

В областта на консонантизма броят на диаглосите /17/ е също 

по-голям в сравнение с изоглосите /14/. Характерно е, че вариантите не 

се групират, свидетелство, че те взаимно си влияят. 

Д /12/ на групите ър // ръ в думи от типа бърс / бръс. 

Д /13/ на сонорните съчетания мн // вн в думи от типа стòмна 

// стòвна. Изговор ВН има в само съртския подговор на Каспичан, 

където се е запазил старият сонорен характер на фонемата В. 

Д /14/ на съчетанията тл // кл в думи от типа тлъст // клъст. 

По старинното КЛ се пази най-вече в шуменско-преславския ареал. В 
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съртските селища Каспичан, Кюлевча, Овчарово, Марково и Косово 

изговорът е ТЛ. 

Д /15/ на съч. пт # // шт, ст, т в думи от типа птùчка. С 

изключение на двуфонемния облик ШТ в Каспичан и СТ в Косово и 

Марково, в останалите пунктове съчетанието е опростено в резултат от 

универсалния стремеж на езика към икономия. 

Д /16/ л // л’ в средата на думите пред тв. сричка: бýлка // бýл’ка, 

бòлна / бòл’на. 

Д /17/ л // л’ пред мека сричка в думи от типа бýлки // бýл’ки, 

бòлни // бòл’ни. Преобладава по-архаичният изговор с Л’ като резултат 

от антиципацията на мекостта. 

Група диаглоси /18/, определени от диференциалния признак 

палаталност / непалаталност в краесловието от типа òгън’ // òгън, 

зет’ // зет, пет’ // пет, езùк’ // езùк, ечемùк’ // ечемùк. Мекият изговор 

е архаична особеност на говора. 

Д /19/ за наличие / отсъствие на съгл. В на мястото на Й след 

гл. О в думи като тойагà, стойъ й // в. Преобладава архаичният 

изговор с В: Имренчево, Дивдядово, Драгоево; в Кюлевча и Косово се 

срещат и двата варианта; в Лозево, Салманово, Каспичан, Ивански и 

Кълново – само с В. В останалите селища изговорът е без протеза. 

Д /20/ в // w в началото на думи от типа въглен // wъглен. В 

Сърта се изговаря В, а в шуменско-преславския ареал протетичният 

консонант е билабиален. 

Д /21/ на съгл. В в абсолютно краесловие ф // w, й в думи от 

типа глýпав, жив, лев, какъв. В Кюлевча и Овчарово лексемите се 

изговарят както с Ф, така и с W. Само в Ивански има хетерофон Й и то 

при местоименията: какъй. 

Д /22/ в // # за наличието или отсъствието на съгл. В в съчетание 

с предградните Т и Д в думи от типа твой, двор. Преобладават 

облиците без В, което не нарушава семантиката при възможната 

омофония с личн. мест. за 3 л., м. р., ед. ч., им. падеж. 

Включването на В в толкова диаглоси не е случайно. 

Поведението на този звук ту като сонор, ту като звучен корелат на по-

късно настанилата се в езика ни фонема ф, поставя опозитите В: Ф в 

периферията на консонантната система и довежда до появата на 

различни техни субститути. Подобно е при периферните африкати ДЖ 

и ДЗ. 
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Д /23/ ж // дж в началото на думи от типа жел’àзо //джелàзо. В 

Кюлевча хетерофонът е Ж, а в Марково се изговарят и двата варианта. 

В останалите селища хетерофонът е ДЖ. Според данните от ДАШУ 

хиперкорекцията се наблюдава само у по-възрастните носители на 

диалекта. 

Д /24/ з // дз в началото на думи като звездà // дзвездà, зàден // 

дзàден. Хиперкоректни форми има в Драгоево и Каспичан. 

Д /25/ з // дз в средата на думи от типа сълзù // сълдзù, бързам // 

бърдзам. Преобладава хиперкоректният изговор. 

Три диаглоси се отнасят до периферните съгласни х и ф, чиято 

поява в езика ни е най-късна и затова често те отсъстват в българските 

диалекти. 

Д /26/ х // й, в вместо Х във формата т’àхна. Очертават се два 

микроареала: Имренчево, Кочово, Лозево, Дивдядово и Салманово с 

изговор Й и Драгоево, Ивански, Кълново, Каспичан, Кюлевча, 

Овчарово – с В. 

Д /27/ х // в, ф в краесловие в думи от типа смях, кожýх, глух, 

сух. Преобладава изговорът с Х. 

Д /28/ ф // в в началото на думи като фенèр, фитùл и в 

средисловие между гласни: Стèфан, кòфа. Хетерофон Ф е отбелязан 

само в Лозево и Салманово. 

В акцентно отношение шуменският говор е единен и тук се 

очертават предимно изоглоси. Ударението е преметнато върху 

основата, което е архаичен акцентен модел. Диаглосите са ограничени 

на брой, като общото между тях е, че акцентните варианти са форми за 

мн. ч. Вариантите преобладават в Сърта. От шуменско-преславските 

селища изключение правят по-редовно Имренчево и Дивдядово. 

Д /29/ месò // мèсо в съртските села Косово и Марково. 

Д /30/ _ `  // ` _ на същ. им. от ж. р., мн. ч. от типа женù, жèни. 

Преобладава формата жèни в Кочово, Драгоево, Дивдядово и 

Имренчево. 

Д /31/ _ ` _ _ // _ _ ` _ на същ. им. от ср. р. от типа коляно в чл. 

им форми за мн. ч.: колèнете, коленèте. Преобладава първият акцентен 

тип, който отсъства в Овчарово, Имренчево, Кочово, Дивдядово и 

Каспичан. 

Д /32/ ` _ // _ `  на формата за м. р., ед. ч. на мин. св. деят. 

причастие от гл. видя и формата за мн. ч. на същото причастие от гл. 

съм. Преобладават формите с ударение върху основата: вùдел, бùли, 
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които се срещат в съртските села Косово, Марково, Овчарово, а също и 

в шуменско-преславските: Драгоево, Имренчево, Кочово. 

Данните от съвременните теренни изследвания на шуменския 

говор в ДАШУ са от носители на диалекта на различна възраст и с 

различно образование. Те показват, че в общи линии традиционната 

диалектна система се запазва в отделните комуникативни ситуации. 

Това се потвърждава и от богатата лингвогеографска картина на 

фонетичното равнище, включваща 47 явления с основна посока на 

разпространение североизток – югозапад. 19 от тях очертават изоглоси, 

а диаглосите, които заедно с акцентните преобладават, с множеството 

варианти илюстрират спецификата на шуменския говор. 

Морфологичното равнище е по-устойчиво. От изследваните 34 

морфологични особености 19 представят диаглоси, т.е. преобладават 

явления, илюстриращи вариативността в диалекта. В именната система 

вариантите показват различия и при трите задължителни за тези 

класове думи граматически категории: род, число и определеност ~ 

неопределеност. Най-ярки различия има при членуването в м. р. 

Повече варианти се срещат при формите за мн. ч., тъй като тази 

категория обобщава наследеното голямо разнообразие в стб. език. 

Д /1/ на употреба на рода при същ. имена, фиксирани в 

книжовния език като имена от ж. р. пот /ж. р./ - поттà // пот /м. р./ - 

потът. 

Д /2/ на рода при същ. им. от типа вечер (стб. – м. р.). С развоя 

на езика същ. име преминава от м. р. в ж. р. В някои селища 

(Дивдядово, Кълново) се запазва грамемата м. р. Наблюдава се 

вариативна употреба: вèчер /ж. р./ - вèчер /м. р. и ж. р./. Вариативността 

се дължи на движението в категорията род и се среща в много по-

широк диалектен ареал. 

Д /3/ на ок. за мн. ч. на същ. им. от ср. р. от типа коляно # // 

колèни (в Кюлевча). 

Д /4/ на ок. за м. р., мн. ч. на едноср. същ. имена от типа мъж, 

кон, ден, гост, и др. # // гòсте, # // дèнове. 

Д /5/ на ок. за мн. ч. на многоср. същ. имена от м. р. – 

названия на лица от типа гражданин, градинар и на предмети и 

животни # // грàждане, гълъби // # / в Смядово /, # // гълъбе (в Кюлевча 

и Кълново). 
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Д /6/ на суфикса за мн. ч. на същ. имена от ср. р. от типа име, 

рамо # // ùмета (Драгоево и Имренчево), именà // #, раменè // # , # // 

рамè, раменà // # (в останалите селища). 

Д /7/ на ок. за мн. ч. в чл. форма на същ. имена от м. р. от 

типа градинар, гражданин, ръкав # // градинàрт’ê, гуйдàрит’ê // # (в 

Имренчево, Лозево, Дивдядово, Кочово, Салманово, Кюлевча, 

Овчарово). 

Д /8/ на чл. форма за ед. ч. под и без ударение след твърд и мек 

консонант при същ. имена от м. р. от типа вол, път # // -о (вòло), # // -’о 

(път’о). БДА, том II, сочи, че чл. форма за ед. ч. под и без ударение след 

твърд и мек консонант при същ. имена от този тип е -о // -’о, а 

вариантите -ъ // -’ъ се срещат по-рядко – в Ивански и Кълново [БДА 

1966: к. №№ 169, 170, 171,172]. Г. Попиванов твърди, че в края на 30-те 

год. чл. морфема -о се среща рядко, а по-често се членува с -ъ, в някои 

случаи с изяснение в -а [Попиванов 1940: 359], с което той се 

разграничава от известното становище на Милетич, определящ 

шуменския диалект като о-говор въз основа на членна за м. р. Ученикът 

на Милетич, шуменецът Хр. Герчев, в бележките си за шуменския 

говор от началото на века дава примери само с член -о [Герчев 1908]. В 

днешния традиционен диалект преобладаващо е разпространена по-

старинната членна морфема -ò /-у [Колева, Шалерт: 2002]. 

Д /9/ на чл. форма за ед. ч., м. р. от типа бял, голям, # // бèлийу, 

бèлийъ (Драгоево, Ивански, Кълново) по аналогия на Д /8/. 

Д /10/ на словообр. наставка при относителните 

прилагателни от типа балкански, горски # // балкàнцки (с изкючение 

на съртските села Косово и Марково). Данните от ДАШУ показват, че 

предпочитаната наставка вече е -ски. 

В местоименната система вариантите се наблюдават при най-

фреквентните местоимения – личните (ЛМ) – в категорията падеж. 

Това е обяснимо, като се има предвид развоят в тази категория и 

йерархията в падежните отношения. 

Д /11/ на кр. форма за вин. пад. на ЛМ за 1 л, мн. ч. ни // #. 

Само в Каспичан се употребява # // нъ. 

Почти във всички селища формата за им. пад. на ЛМ за 1 л., мн. 

ч. е ний. Само в съртските села Косово и Марково се среща и ние. 

Д /12/ на употребата на форми за вин. пад. на ЛМ за 3 л., ед. 

ч. със значение на показателно местоимение (ПМ) / в съчетанията от 

типа този ден / # // нèго ден (Косово, Марково), тòзи ден // # (Кюлевча, 
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Кълново, Овчарово), # // нèго ден (Ивански). За Имренчево, Лозево, 

Дивдядово, Кочово, Салманово липсват данни в БДА, том II. Според 

данните от ДАШУ в тези пунктове се употребява нèго ден. Замяната на 

ПМ с третолично е възможна поради генетичната връзка между тях. 

Д /13/ на формите за им. пад. на ЛМ за 3 л., мн. ч. те // тий. В 

Косово и Марково се употребява формата те, а в останалите селища – 

само тий, получена по аналогия на облиците за 1 и 2 л., мн. ч. ний, вий. 

Подобна диатопика се наблюдава на изток от ятовата граница. 

Д /14/ на употребата на им. форма на ЛМ в службата на 

допълнение (конструкции от типа) мен ме боли # // ас ме болù и мен ме 

болù // # (съртските села Косово и Марково). # // ас ме болù – във 

всички останали селища. Разколебаването на вин. форма е в резултат от 

развоя към аналитизъм. На този процес, който много силно засяга 

именната система и слабо глаголната, се дължи и съотношението 

между диаглосите при имената и глагола. В устойчивата на промени 

глаголна система диаглосите са значително по-малко. 

Д /15/ на ок. за 1 л., мн. ч., сег. вр. при гл. от I и II спр. от типа 

бера, водя. В Сърта (Косово и Марково) се употребява формата берèме, 

а в останалите селища има по две форми: берèм и берèме. 

Д /16/ на ок. за 1 л., ед. ч., аорист при гл. от I и II спр. от типа 

мета, донеса -ох (мèтох) // -ах (мèтах). Окончание -ох без ударение 

има в Кюлевча, а в останалите селища завършекът е -ах. 

Преобладаването на ок. -ах показва стремежа към изравняването на 

парадигмите по аналогия на доминиращия модел (при гл. от III спр., 

които са и най-много на брой). Преобладаването на -ах разреда е 

доказателство за много по-ранното обособяване на -ах спрежението в 

българския език. 

Д /17/ на ок. под ударение за мн. ч. на мин. св. деят. 

причастие -и (билù) // -и (бùли), -е (билè). В Косово се среща само 

формата бùли, в Имренчево, Кочово, Драгоево и Дивдядово се 

употребяват билè и бùли, а в останалите селища – само обликът билè. 

Д /18/ на наст. за образуване на мин. стр. причастие (МСП) от 

глаголи с корен, завършващ на консонант, от типа женя, храня. В 

Кюлевча и Овчарово -н (жèнен) // # или # // -т (жèнет). Каспичан, 

Косово, Марково # // -т (жèнет). Във всички останали селища -н 

(жèнен) // #. Изборът на наставката е обусловен от фонетични 

причини. По-ограничен е обликът жèнет (в Сърта). Очевидно 

явлението има и друго обяснение, още повече, че двете форми се 
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конкурират в един и същи пункт (Кюлевча, Овчарово). Г. Попиванов 

специално отбелязва, че МСП на -т „има в шуменския говор по-голямо 

разпространение, отколкото в много други говори” (Попиванов 1940: 

364) и посочва примери, които не се срещат у Милетич: заслàта, 

исклàт, прострèти (Преслав), с’ат (Дивдядово), збрàти (Енево), 

ожèнета (Драгоево), зърнàти ’запомнени’ (Градинарово), родèта, 

ударùто ’ударено’ (Мараш), обелùто (Салманово), убл’àта (Каспичан). 

От тях се вижда, че формообразуването с -т е разпространено не само 

в Сърта. Тази картина е сходна с явлението в македонските говори. 

Последната морфологична диаглоса се отнася до неизменяемите 

класове от думи и има фонетично обяснение. 

Д /19/ на формата (кратка или разширена) на предлога в # // в 

(Каспичан, Косово, Марково) и във // # (в останалите селища). Данните 

от ДАШУ показват различие – в съртските села се срещат успоредно и 

двете форми на предлога. 

Традиционно смятаният за сравнително единен стар източен 

мизийски диалект показва голяма вариативност и в определяната в 

граматиките като устойчива морфологична система. Тази вариативност 

е наследство от многообразието в начините на изразяване на 

граматическите категории в старобългарския език и се поддържа от 

неравномерния ход на развоя от синтетизъм към аналитизъм. 

Преобладаващите диаглоси се групират и подкрепят делението на 

шуменския говор на два подтипа: шуменско-преславски и съртски. 
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Abstract: The purpose of this article is to make a brief overview of the  

problems of bulgarian phraseology on the one hand and to draw attention to the use 

and update ustoichivite phrases used in Bulgarian media on the other. Will raise 

questions how and by what mechanisms phraseological combinations are used and 

processed to serve the purpose of media discourse. 

Key words: bulgarian phraseology, phrasemes, lexical system, 

language tendencies, linguistic pragmatics 

 

 Проблемите, свързани с определяне на границите на 

фразеологичната система,  със спецификата на нейните единици и с 

критериите за класификацията им, могат да бъдат представени и 

коментирани в различни аспекти. В съвременната фразеология 

съществуват дискусии, при които трудно се постига еднозначен 

резултат, защото мотивиращите ги спорни въпроси изискват 

комплексни решения. Тези решения  могат да бъдат изведени и да дадат 

конкретни оценки в рамките на отделна фразеологична система. 

Възможен е и друг подход, при който фактиге се оценяват  върху по-

широка и усложнена база посредством съпоставката на сродни езикови 

системи. В този случай анализите са  многопосочни и дават по-

надеждна обективна оценка на установените в речта зависимости. При 

такава организация на изследването се създават предпоставки 

характеристиките и спецификата на фразеологичните единици (ФЕ), да 

се определят едновременно като резултат от „своеобразното 

възприемане на света чрез призмата на езика и на националната 

култура” [Антонякова 2006: 11] и като следствие от общи когнитивни и 

емотивни фактори. Съпоставителното изследване позволява да се 

установи аналогия между източниците, които се преосмислят в 
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процеса на фразеологизацията, а също така да се определи 

идентичността на асоциациите, свързани със задължителната 

семантична трансформация при образуването на ФЕ. Съпоставката и 

обективното сравнение на фактите в случая дава подробна и сигурна  

информация, защото е резултат от знания и практически умения, 

получени при взаимодействието поне на два родствени езика. Подобна 

организация на изследването дава възможност да се установят, от една 

страна, причините за универсалността на моделите при изграждането 

на фразеологичните системи, а от друга – основанията за 

съотносимостта в структурата, семантиката и конкретната проява на 

отделни фраземи. Сравнението позволява да се наблюдават изоморфни 

характеристики, да се анализират паралелни зависимости и тенденции, 

да  се обогатят аспектите при оценката  на  речевите прояви. Осигуря-

ват се условия за проследяване на едни и същи процеси, но усложнени 

като логика и последователност при изграждането и реализацията на 

ФЕ. Тези процеси не са  пряко зависими от националната традиция  и 

от спецификата на  езика, а са резултат преди всичко от присъщото на 

човека умение да  внушава определени метафорични (по-рядко 

метонимични) образи при експресивното назоваване на предметите и 

явленията. Значими в случая са преди всичко комуникативната и 

езиковата компетентност, а лингвокултурологичните предпоставки са 

съпътстващ фактор, който обуславя създаването на някои от 

специфичните зависимости в конкретната фразеологична система. 

Следователно съпоставителният анализ на родствени езици дава 

възможност на лингвистично и на екстралингвистично равнище да 

бъде установена еквивалентност, която обогатява знанията, нужни при 

комплексния подход към фразеологията. Едновременно с това се 

осигуряват повече и по-сигурни аргументи за решаването на някои от 

спорните въпроси.     

 Фразеологичните системи на българския и на словашкия език, 

които се наблюдават в статията и са изходни като материал за 

разсъждение, са били обект на  съпоставително разглеждане във връзка 

с механизмите за образуване на ФЕ, с  тематичните съответствия 

между отделните групи [вж Андреева: 1981], а също с  установяване на 

степента на еквивалентност между двата родствени езика [вж Koškova: 

1998]. Съществуват и анализи, свързани с по-частни въпроси при 

оценката на  двете системи [вж Андреева 1983: 20 – 25; Андреева 1984: 

27 – 35; Кювлиева 1978: 157 – 162]. 
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Интересни са принципните различия, както и общите посоки на 

търсене в българската и в словашката фразеология [вж Koškova 1998: 9 

– 18], но целта на предлаганото изследване не изисква цялостен и 

задълбочен коментар на изходните постановки. Представя се само 

базата, свързана с оценката на предложно-именните ФЕ (от типа <чак> 

до гроб / až za hrob). Те, както всички фразеологизми, се изграждат от 

„потребността за оценъчност, която се явява важен фактор в живота на 

човека и обществото” [Антонякова 2006: 29], резултат са от стремежа 

към образност на номинацията и обясняват  ефективността на 

въздействие. Интересът към предложно-именните ФЕ е провокиран 

преди всичко от начина, по който се мотивира и извежда значението 

им, от съществуващите разлики при определяне на техните граници, от 

степента на фразеологизация, както и от спецификата на конкретната 

им реализация в речта. Актуалността на споровете, отнасящи се до 

статута и позицията на тези ФЕ в системата, е доказателство, че все 

още не са намерени обективни и безспорни критерии за цялостна 

оценка.  

 В специализираната лингвистична литература предложно-

именните ФЕ се назовават с термините едновърхови фразеологизми 

[вж Смирницки 1956] и минимални фразеологични единици [вж 

Mlacek 1984: 77; Дюлгерова 1985; терминът се предпочита и в 

предлаганата статия]. Основа за дискусиите, свързани с тези единици, е 

преди всичко тяхната вътрешна структура и обусловената от нея 

специфична речева реализация. В състава им се включва несамостоен в 

план на съдържание компонент (предлог) и пълнозначна дума 

(обикновено съществително име или друга лексикална единица, 

функционално изравнена с него). Според Й. Млацек за делението 

пълнозначни / непълнозначни лексеми е основателно да се говори само 

като за изходни особености в процеса на фразеологизацията [вж Mlacek 

1984: 78]. Минималните ФЕ са различни от другите типове „основно 

със своята несинтагматична структура” [Mlacek 1984: 78]. Езиковедите, 

които не признават статута им на фраземи [вж Шански 1969], 

мотивират позицията си въз основа на тяхната прозодична 

характеристика (наличие на едно ударение), отричат разделната им 

оформеност и ги оценяват  като изцяло равностойни на една отделна 

дума.  

 В езиковедската литература съществен е спорът за границите на 

предложно-именните ФЕ. Основните различия в случая се свързват с 
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характеристиките на съпровождащия елемент, който според повечето 

изследователи не се включва в тяхната формална и семантична 

структура [вж Молотков 1977; Ройзензон 1973; Ничева и колектив 

1974: 26; Mlacek 1984: 77; Koškova 1998: 13]. При такава оценка със 

статут на фразема се признава само „фразеологизираният елемент, 

който при свързване с глагол или прилагателно име изпълнява 

функцията на наречие” [Koškova 1998: 13]. Тези фраземи са 

„семантически индикатори” на думите, които се проявяват със своите 

преки значения като постоянен контекст на ФЕ, но не вземат участие 

при формиране на нейното смислово съдържание и не се включват в 

границите ѝ [вж Koškova 1998: 13]. Авторките на двутомния 

фразеологичен речник на българския език (Кети Ничева, Кристалина 

Чолакова и Сийка Спасова-Михайлова) теоретично споделят тази 

позиция, но не я прилагат последователно в практиката си. Според тях 

взаимнозаменящите се лексикални единици в семантичен и 

функционален аспект остават извън границите на ФЕ, имат 

поведението на самостоятелни структурни елементи на контекста, чрез 

които се обуславя „лексикално свързаното значение” на този вид ФЕ 

[Ничева и колектив 1974: 26]. Съществува и опит за вътрешна 

диференциация на наблюдаваните спорни фраземи. Като ФЕ се 

разглеждат предложно-именните съчетания, които се свързват само с 

една строго определена дума – ключов елемент за реализация на 

единното им значение [вж Амосова 1963], съответно тези, които се 

употребяват като завършено структурно и смислово цяло без 

съпровождаща лексикална единица [вж Сидоренко 1964]. Н.Н.Амосова 

ги нарича екзоелементни идиоми [вж Амосова 1963], а елемента, 

който не променя значението си, определя като екзоелемент. Същия 

термин в българската езиковедска литература ползва К. Ничева  [вж 

Ничева 1987: 76].   

В българската езиковедска литература В. Кювлиева-Мишайкова 

представя друга позиция [вж Кювлиева 1986], като включва думите, 

които са задължителни за реализацията на ФЕ от разглеждания тип, в 

техните граници. Съпровождащият елемент в случая се разглежда като 

неделима част от формата и съдържанието на фразеологизма. Той „е 

строго определен, фиксиран и не подлежи на свободна замяна, защото е 

в тясно функционално взаимодействие с останалите компоненти, които 

се преосмислят” [Мишайкова  1986: 13].     
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Ежедневната речева практика на българите, проверена чрез 

анкета – за характера на анкетните карти и за конкретните резултати от 

тази анкета виж Д. Даскалова [Даскалова 2004: 74 – 88]. Проведената 

от нея анкета доказва, че реализацията на предложно-именните ФЕ в 

повечето случаи  е мотивирана от свързването им с контекстов елемент, 

който е задължителен като словесно обкръжение, но може да се заменя 

със свой синоним или антоним. Сравнително рядко някои от 

наблюдаваните съчетания (тези с по-висока фреквентност) се разпозна-

ват като фраземи и при самостоятелна употреба (до гроб; до небесата; 

до кости). Лексемата, която е постоянен контекст за реализацията на 

минималните ФЕ, има поведението на дума-актуализатор с типовото си 

значение – компонент в нейната структура, чрез който тя се свързва с 

определено функционално-семантично поле (ФСП). Посредством този 

компонент в семантиката си думите от полето могат да мотивират 

фразеологичното значение на конкретното предложно-именно 

съчетание по един и същи начин и върху една и съща база (срв обичам, 

любя,  мразя, ненавиждам ... до гроб = до края на живота си), 

защото са съотносими в план на съдържание чрез инвариантната 

характеристика на  парадигмата [вж Даскалова 2004: 74 – 88]. 

Сравнително рядко предложното съчетание може да се реализира като 

фразема чрез свързване с единици от две ФСП (от типа обичам / гоня 

до гроб). Пространството на полето може да бъде сегментирано чрез 

изграждането на синонимни (по-рядко антонимни) семантични 

парадигматични редове (срв обичам, любя, харесвам, уважавам, 

почитам до гроб; обичам / мразя до гроб). Във всички случаи на 

замяна конкретната предложно-именна ФЕ запазва смисловото си 

съдържание посредством непроменящото се типово значение на 

думата-актуализатор. Индивидуалното лексикално значение на тази 

дума може само да нюансира в определени граници семантиката на 

целия словесен комплекс (промените не могат да се разглеждат като 

вариативност на предложно-именните фраземи, защото 

съпровождащият елемент не се включва в границите им). Има още 

едно доказателство за спецификата на минималните ФЕ, свързано с 

тяхната конкретна реализация – речниковите антоними актуализират 

фразеологичното значение на предложното съчетание с еднакъв 

резултат (срв лягам / ставам с кокошките = много рано; продавам / 

купувам на зелено = предварително, преди да е дошло времето за 

нещо).   
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Предложените в статията разсъждения и позиции въз основа на 

конкретни  резултати, получени в предходно изследване [вж Даскалова 

2004: 74 – 88], могат  да обосноват същността и ролята на анкетата за 

решаване на някои от спорните въпроси при съпоставителното 

разглеждане на минималните ФЕ в две родствени системи. Основното 

съображение за използването на такъв подход при ексцерпцията и 

анализа на езиковия материал е, че в случая конкретнатата реализация 

на тези ФЕ в речта е следствие от допълнително усложнен социален 

контекст, който  осигурява повече и по-сигурни с обективността си 

предпоставки за тяхната цялостна и многоаспектна оценка. Знанията за 

специфичните характеристики на предложно-именните ФЕ, за тяхната  

дистрибуция и съчетаемост (както по принцип знанията за всички ФЕ) 

се натрупват постепенно при овладяването на езика, съхраняват се в 

паметта на човека и се използват като основа за изграждане на 

неговите умения, проявени в речта. Провеждането на анкетата разчита 

на осъзнатите в практиката знания за спецификата на наблюдаваните 

фраземи. Спонтанната и непосредствена реакция, представяща 

възможностите на езика в ежедневното общуване, е много ценна, 

защото обективизира речевите факти и ги освобождава от 

абстрактността и нормативността на системата. При съпоставителния  

анализ методът на анкетата може да създаде предпоставки за оценка на 

конкретни реализации, получени в резултат от интервенцията на два 

родствени езика, които анкетираните владеят като равностойни в 

процеса на общуването. В случая речевата проява на минималните ФЕ 

може да представи доказателства за езиковите универсалии, свързани с 

тяхното създаване и реализация. Изследването на две генетически 

свързани фразеологични системи дава възможност чрез практиката в 

речта да се установи дали групата на разглежданите предложно-

именни ФЕ е еднородна с оглед на деривационната и на мотивиращата 

база. Под деривационна база „се разбира езиковият или речевият 

материал, с помощта на който се материализира мотивиращата база” 

[Гвоздарев 1977:  43 – цитирано по Антонякова 2006: 39]. 

Мотивиращата база  е „значението, което подлежи на материализация 

във ФЕ. Това значение има вербален израз и обикновено е оформено 

във вид на дума или съчетание от думи още преди новата 

материализация във ФЕ”  [Гвоздарев 1977: 43 – цитирано по 

Антонякова  2006: 39]. Анкетата осигурява интересна и ценна 

информация за зависимостта между фразеологизираната употреба на 
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наблюдаваните предложно-именни съчетания и комуникативната, 

съответно езиковата компетентност на анкетираните. Изследването на 

българския език свидетелства, че в случая има правопропорционална 

зависимост (съпоставката на двата езика може да потвърди или да 

отрече еквивалентността на тези зависимости). От съществено 

значение в случая  е тази зависимост, която се открива между фрек-

вентността на наблюдаваните съчетания и степента на тяхната фразео-

логизация [вж Даскалова 2004: 74 – 88]. По-ниската фреквентност 

обуславя появата на повече употреби, в които предложните именни 

конструкции са включени в контекста като свободни съчетания (на 

думи, между редовете, за кефа). Най-ярко доказателство за подобно 

съотношение е употребата на съчетанието зад метлата, включено във 

фразеологичния речник на българсикя език – само 3,6 % от 

анкетираните (носители на езика с по-голям жизнен опит, съответно с 

много добра езикова компетентност) са употребили това предложно-

именно съчетание и като ФЕ. Посредством анкетата, проведена при 

съпоставителното изследване на двата езика, може да се установи дали 

има междуезикова омонимия, а също дали се осъзнават разликите 

между паронимите, съответно какви са проблемите при усвояване на 

условията и правилата за тяхната употреба (от типа за кеф – „за <свое> 

удоволствие” / за кефа на някого – „според желанието на някого”).  

Отговорите в анкетата, получени при съпоставително 

разглеждане на родствени системи, могат да очертаят по-категорично 

параметрите на задължителния във фразеосхемите актуализатор, 

съответно да формират обективната оценка за него. Според употребите, 

посочени от носителите на българския език,  този задължителен 

елемент от контекста обуславя формалното и смисловото единство на 

словесния комплекс посредством признака, който е инвариантна 

характеристика на съответното ФСП. Тогава, когато предложното 

съчетание се актуализира като фразема посредством индивидуалното 

лексикално значение на точно определена дума, се създават основания 

за изграждане на друг тип ФЕ, защото тази дума вече не е компонент от 

езиковия контекст, а е структурен елемент, включен в границите на 

конкретната фразема [срв Koškova 1998: 14].   

Анкетата осигурява също възможност да се провери съотносими 

ли са моделите за изграждане на предложно-именните ФЕ в двата 

езика, както и да се установи има ли доказателства тези устойчиви 

съчетания да се разглеждат като фразеосхема с инвариантна структура. 
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Въз основа на реалността, отразена в анкетните карти, може да се 

определи по-точно мястото на ФЕ от този вид в езиковата система.  За 

носителите на българския език част от наблюдаваните ФЕ „се намират 

на границата между лексикалните словесни комплекси с пряко 

значение и устойчивите словесни комплекси с единно значение, т.е. 

осъществяват прехода от свободните (синтактичните)  към 

фразеологичните словосъчетания” [Даскалова 2004: 84 – 85]. 

Параметрите на този преход се обуславят преди всичко от степента на 

фразеологизация (тя варира в широки граници). Универсалиите, 

установени при съпоставителното разглеждане на родствени езикови 

системи, са свидетелство, че моделът за изграждане на предложно-

именните фразеологични съчетания е идентичен – анкетата може да 

потвърди тези резултати. Наблюденията върху особеностите на 

българския език, осъществени чрез анкета, доказват, че представените 

ФЕ могат да се разглеждат като фразеосхема с постоянна и 

непроменяща се структура  (актуализатор + предлог + 

съществително име). Всеки един от очертаните структурни елементи 

има точни параметри в план на съдържание и е с определена роля при 

семантичната трансформация на словесното единство.  [Даскалова 

2004: 84]. Това дава основание  при анализа и оценката на 

разглежданите фраземи в родствените езици да се използват еднакви 

подходи (в това число и анкетата).   
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Abstract: M. Peterson is a student of F. F. Fortunatov and develops his 

creative potential in the spirit of the ideas of the Moscow formal linguistic 

academy. He formulates his own view on the number and structure of the speech 

parts in Russian language in his composition with methodological orientation - 

“Russian language. Handbook for teachers”. As a factor of primary significance in 

the classification, Peterson points out the word formation - by case, by gender and 

by person. However, the other morphological categories are marginalized. In this 

division Peterson also complies with logical-semantic and syntactic criteria with, 

but without mentioning them. The unbalanced approach leads to many 

contradictory solutions in the taxonomy made. 

 Key words: Peterson, formal linguistic academy, speech parts, 

classification criteria, complicated solutions. 

 
 Михаил Николаевич Петерсон (1885 – 1962) е ученик и 

ревностен последовател на възгледите на Филип Фьодорович 

Фортунатов1. В синхрон с идеите на Московската лингвистична школа 

(наричана още Фортунатовска или Московска формална школа) 

ученият развива творческия си потенциал в сферата на 

индоевропеистиката, общото езикознание, сравнително-историческата 

граматика, руския синтаксис, теорията на ортографията, преподавал е 

практически езици като санскрит, литовски, френски и др., известен е с 

методическата си дейност. След прокламираните от него несъгласия с 

учението на маризма през 30-те години съчиненията му по история на 

руския език, по сравнително езикознание и по индоевропеистика са 

                                                 
1 Именно под редакцията на М. Н. Петерсон през 1956 година излизат на бял свят 

избраните трудове на Ф. Ф. Фортунатов. 
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забранени, а в края на 1940 година той е принуден да прекрати 

преподаването, преустановено е и издаването на трудовете му. Най-

ярък отпечатък в руската научна лингвистика оставят граматиките на 

Петерсон от 20-те години, като основните му виждания за частите на 

речта са изложени в „Русский язык. Пособие для препода-

вателей“ [Петерсон 1925]2. 

 Заглавието на книгата подсказва, че съдържанието ú е насочено 

към широката аудитория на преподавателския състав, като има за цел 

да хвърли повече светлина върху наложените вече школски стереотипи. 

Учението за частите на речта е представено в исторически аспект – 

още от познатата ни подялба на александрийските граматици, чиято 

структурна основа, властвала в продължение на десетки векове, е 

подложена от автора на сериозна критика. Главното му несъгласие е по 

повод липсата на единни критерии ‒ и по-конкретно срещу 

нееднозначното им прилагане при отделните класове думи както в 

миналото, така и през годините, когато езикознанието вече е поставено 

на научни темели. Тъй като с голяма част от възраженията на Петерсон 

сме солидарни и ще ги отстояваме последователно и по-нататък в това 

съчинение, ще си позволим да ги цитираме обстойно: „Учебникарските 

части на речта... произлизат от александрийските граматици и копират 

основния недостатък на александрийската схема; в основата на 

класификацията са установени няколко принципа на деление. Но 

училищната граматика е отстъпила още крачка назад в сравнение с 

александрийците. При тях име е преди всичко падежна дума – 

формалният признак е на първо място, и тя обозначава не само предмет 

(„камък“), но и действие („възпитаване“). Формалните признаци (при 

александрийските граматици – К. К.) са на първо място и при 

определянето на глагола. В нашата (т.е. в руската – К. К.) училищна 

граматика частите на речта се определят главно по значението. 

Съществителното име е част на речта, означаваща предмет, и 

„възпитаване“ ще бъде предмет също както и „белота“, „сън“ и т.н. 

Прилагателното име е част на речта, означаваща качество; 

числителното име – неотделяно изобщо в специален разред от 

александрийците – е част на речта, означаваща количество или 

                                                 
2 Много сходни с тези на Петерсон са възгледите за частите на речта у друг ученик на 

Фортунатов – Дмитрий Николаевич Ушаков (1873 – 1942), изложени в труда му 

„Краткое введение в науку о языке“, претърпял 9 издания приживе на автора, първото 

от които е от 1913 година [вж. напр. Ушаков 2004]. 
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поредност на предметите; глаголът е част на речта, означаваща 

действие или състояние. А ние видяхме, че действие или състояние 

могат да означават не само личните думи... Местоимението се 

определя като част на речта, заместваща съществително име или 

прилагателно име. Тук се променят принципите на класификацията: 

местоименията се обособяват не по тяхното значение, а по употребата 

им в речта и тази употреба се описва напълно погрешно. Тези думи, 

които се наричат местоимения, категорично нищо не заместват 

(подчертаването е мое – К. К.), а имат в речта особена роля... 

Наречието е част на речта, служеща в изречението за обстоятелствено 

пояснение... Отново нов принцип – „употреба в изречението“. По този 

принцип се определят предлогът и съюзът“ [Петерсон 1925: 31–32]. 

 Разбира се, в критиките си Петерсон е много краен и далеч 

невинаги е напълно коректен. Търсенето в езикознанието на най-

добрата сплав от критерии за сегментирането на частите на речта със 

сигурност е сполучлива изходна постановка. Присъствието на 

семантичния критерий (значението на думата) в тази краеъгълна 

симбиоза не би трябвало да се третира от автора като недостатък. 

Особено при неизменяемите лексеми, при които липсват граматични 

характеристики. Същото важи и за ролята на синтактичния фактор. 

Друг е въпросът, че критериите обикновено се прилагат или 

безразборно, непоследователно, или с нееднаква пропорция при 

типовете думи. Така се пораждат и сериозните различия между 

класификациите. 

 При Петерсоновата подялба на думите критериалната основа 

поне е пределно ясна. Единствена отправна точка се явяват 

„словоизменителните форми“. Дотук няма нищо изненадващо нито пък 

стряскащо, след като посочихме предаността на автора към учителя му 

Фортунатов и в цялост към Московската формална лингвистична 

школа. Голямата изненада идва от решението на Петерсон при 

класификацията да взема предвид само три типа формоизменение – по 

падеж, по род и по лице [вж. Петерсон 1925: 29]. Така според този 

критерий думите на езика се делят на „имащи словоизменителни 

форми“ и „нямащи словоизменителни форми“. Първите резонно са три 

типа: имащи форми за падеж; имащи форми за род; имащи форми за 

лице. Родовите лексеми пък са в два подвида – имащи форми само за 

род и имащи форми за род и падеж. Като включва и 

противопоставянето на думите на самостойни и несамостойни (нека 
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отбележим обаче, че това вече не е формален, а семантичен критерий), 

Петерсон онагледява класификацията си по следния начин: 

 

    

Думи, имащи словоизменителни форми 

Думи, нямащи 

словоизменителни 

форми  

 

 

 

Самостойни 

думи 

Падежни 

думи 

Родови 

думи 

Лични 

Думи 

 

нынче, 

нет, да, 

домой, 

поздно, 

лучше, 

говоря, 

говорить, 

смеркается, 

ах, увы, 

кенгуру, 

моно 

дом,  

краснота, 

хождение, 

болезнь, 

пять, 

я, ты,  

кто, 

лето 

а) добр, 

ходил, 

брошен; 

б)  

храбрый, 

бегющий, 

первый, 

этот, 

который 

 

говорю, 

лежу 

Несамостойни 

думи 

  

        был 

 

        

Буду 

на, с, под, и, но, а, 

то, вот, есть, не 

                          

                                                                                 [вж. Петерсон 1925: 30]. 

  

Веднага прави впечатление, че в групата на падежните думи 

попадат верифицирани от нормативните граматики части на речта като 

съществителните имена (в това число отглаголните съществителни и 

тези, назоваващи качества и признаци, както и абстрактните), 

числителните бройни имена,  формите на личните и въпросителните 

местоимения; в групата на родовите думи намират място 

прилагателните имена, причастията, числителните редни имена, част 

от местоименията, както и глаголните форми за минало време3; 

                                                 
3 Едва ли някой ще оспори, че руската глаголна форма за минало време дължи 

родовите си форми на генетичната си връзка с праславянското елово причастие. В 

съвременния български език също са налице подобни родови „изключения“ при 

глагола ‒ родово изменение в рамките на единственото число притежават 

преизказните (четял, четяла, четяло), умозаключителните (четял е, четяла е, 

четяло е), резултативните (чел е, чела е, чело е, беше чел, беше чела и т.н.) и 
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изменящите се по лице лексеми пък са винаги глаголни форми. 

Безспорно най-пъстра е картината при формално незменяемите думи. 

Тук откриваме цяла палитра от лексеми, представящи различни части 

на речта в традиционните таксономии ‒ наречия, предлози, съюзи, 

частици, междуметия, деепричастия, инфинитиви, но забележете – 

също съществителни имена (кенгуру, какаду, какао) и безлични глаголи 

(смеркается). 

 Като главно достойнство на своята класификация лингвистът 

изтъква наличието на последователност, простота и естественост: „в 

нейната основа е заложен един съществен признак – 

словоизменителните форми; тя отразява действително съществуващите 

в езика отношения, а не налага на езика схеми, заимствани от чужди 

източници“ [Петерсон 1925: 33]. Към тази самооценка възражения не 

можем да имаме. Остава загадка обаче гледната точка, от която 

Петерсон отрежда архистатут на категориите падеж, род и лице и 

техните парадигми. Нещо повече – той не се опитва да го докаже, не са 

изведени нито семантичното съдържание, нито структурната роля на 

тези категории: „Аз не определям какво е това падеж, род и лице. Това 

са прости понятия. За да се запознаем с тях, е необходимо да 

изхождаме от текста (или от устната реч), които следва да ги 

разкрият“ [Петерсон 1925: 29]. 

 Когато се заема с конкретната граматическа характеристика на 

трите типа изменяеми лексеми, езиковедът формалист отново е 

прецизен и точен. Така например за падежните думи отбелязва, че 

всички, без означаващите количество (пять, шесть), без я и ты и без 

въпросителните и относителните местоимения кто и что, притежават 

константен родов признак – мъжки, женски или среден. Този род от 

своя страна е „старинно наследство, съхранено в руския 

език“ [Петерсон 1925: 33], а категорията е определена като „нежива“, 

която „все повече и повече изчезва“ [пак там: 33]. Не е пропуснато и 

морфологичното изменение по категорията число, като изразяването на 

единственото число правилно е квалифицирано като „отрица-

телно“ (т.е. то е немаркирано, сигнализиращият фактор е нулевата 

флексия – К. К.) [пак там: 34]. Констатира се, че числителните бройни 

имена (пять, сорок, сто) и в тази парадигма се оказват дефективни. 

                                                                                                                            
аналитичните условни форми (би чел, би чела, би чело). Техният генезис също е 

свързан с еловото причастие.  
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Такава е и звателната форма, която „не е падежна“ [пак там: 35], 

съвпада с именителната и се отличава от нея само по интонация. 

 Родовите думи са обрисувани с формоизменение по род, число и 

падеж. Интересното е, че тук Петерсон сам се коригира, заявявайки, че 

„тези думи би трябвало да се назовават не само родови, но и числови, 

още повече че в множествено число те нямат форми за род“ [Петерсон 

1925: 40]. Не звучи никак убедително от научна гледна точка 

оправданието му, че „термините са винаги условни и за тях не е 

задължително да отразяват всички свойства на обозначаваното 

явление“ [пак там: 40]. Друга важна констатация на автора е, че 

семантиките за род и за число при т.нар. родови лексеми имат 

отношение към лексемата, с която се съединяват, а не към качеството, 

което означават, т.е. формите са само съгласувателни, а изразената от 

тях семантика е редундантна. 

 Личните форми „изразяват отношението на личната дума към 

лицето на речта“ – първо, второ или трето, детерминирани съответно 

като говорещо лице, лице, към което се обръщат с реч, и лице, 

невземащо участие в речта [вж. Петерсон 1925: 43]. Тези форми също 

притежават граматическо число. Времената са две – сегашно и бъдеще. 

Енигматично е заключението, че „личната форма може да обозначава 

явления и без отношение към времето, напр. птицата лети, а рибата 

плува“ [пак там: 43]. Според нас това е своеобразна дедукция за 

немаркираността на сегашното време, макар да не е вербализирана. 

 Като словоизменителни форми от „друг род“ са определени тези 

за време и за наклонение. Отликата им се състои в това, „че те не 

изразяват отношения между думите“ [Петерсон 1925: 46]. Тук 

очевидно се има предвид липсата на субординационно съгласуване в 

синтактичен план, както и отсъствието на отношение между две 

понятия, каквото наблюдаваме при падежните форми. Темпоралните 

значения са разгледани и в контекста на причастните форми – деятелни 

и страдателни, въпреки че те са нелични. Илюстрирани са и формите за 

минало време в руския език, които също са нелични. Наклоненията са 

три – изявително, повелително и условно. При повелителните форми, 

които са от същия синтетичен тип както в българския език, е откроено 

изразяването само на второ лице, което според учения е от друг тип в 

сравнение с лицето при изявителните глаголни форми [пак там: 49]. 

При условната форма от типа играл бы (също сходна с българската) 

обаче не са посочени измененията по число и по род. 
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 Виждаме, че в това амбициозно граматично съчинение могат да 

се намерят сериозни пукнатини в изведените тези. Казаното важи в 

пълна степен и за класификацията на думите. Дори да приемем 

правотата на автора при избора на формоизменителната типология като 

единен строг критерий при членението, то при практическото му 

прилагане констатираме неравнопоставеност на граматичните 

признаци. На първо място, остава незащитена позицията на Петерсон 

да даде примарен статут само на три типа словоизменителни форми ‒ 

за падеж, за род и за лице. Така при една класификация, която 

абсолютизира формалния облик на лексемите, остава силно подценено 

изменението им по число, по степенуване, по време, по наклонение, по 

залог и т.н. и не е отчетено съвместяването на тези признаци, водещо 

до уникални парадигматични комбинаторики. Да не говорим за 

крайната маргинализация на логико-семантичния фактор. В резултат се 

стига до нелепото съжителство в един раздел на класически части на 

речта като прилагателно име и глагол или местоимение и глагол (при 

родовите думи например). Може би най-неприемливо е мястото на 

съществителни имена като кенгуру, какаду, какао, пальто, меню, на 

безлични глаголи като смеркается, на инфинитива говорить, на 

деепричастието сделав и други подобни думи в една група заедно с 

несамостойни думи като нет, да, ах, увы, на, с, под, и, но, вот и др. 

Впрочем цитираните лексеми нет, да, ах, увы за автора имат самостоен 

характер, но аргументи отново не откриваме. Несамостойните на, с, 

под, и, но, а, вот, есть, не от своя страна са сегментирани на предлози, 

съюзи и частици според употребата им, т.е. тук вече е намесен и 

синтактичният фактор, без да бъде споменат. 

 Едва през 50-те години на ХХ век, когато учението на маризма 

най-после е отхвърлено като догма в руското езикознание, Петерсон се 

връща към въпроса за частите на речта в статията си „О частях речи в 

русском языке“ [Петерсон 1955]. Авторът признава 

„неудовлетворителното състояние“ на проблема, като търси нови 

решения, и то в контекста на историческата еволюция на концепциите. 

Групирането на думите вече е пречупено през синтактичен филтър: 

„това са разреди думи, от съчетанията на които се образуват 

изреченията“ [Петерсон 1955: 176]. Класификацията има обновена 

структура. Като цяло думите се противопоставят на самостойни и 

несамостойни. Самостойните се делят на „именни със 

словоизменителни форми“ (съществителни и прилагателни имена); 
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„именни без словоизменителни форми“ (дома, вниз, плохо, холодно); 

самостойни глаголи; местоимения, които „се противопоставят на 

всички именни думи... по значение и по начин на образуване на 

формите“ [пак там: 185]; числителни имена, които „заемат особено 

положение по значение, по морфологични и синтактични 

свойства“ [пак там: 186]; самостойни думи, „употребявани без връзка с 

другите думи в изречението“ – това са познатите ни от предишното 

съчинение ах, да, нет, видимо. Несамостойните пък се роят на 

„изразяващи отношения между самостойните думи“ и „изразяващи 

някакви нюанси в значението на самостойните думи“ [пак там: 187]. 

Първият тип са предикативни ‒ това е т.нар. „связка“, и 

непредикативни – това са съюзите и предлозите. Неизяснен остава 

статутът на причастията и деепричастията. 

 Въпреки разширения спектър от характеристики, в който към 

морфологичните са добавени семантични и синтактични особености, 

втората класификация на Петерсон трудно би могла да бъде определена 

като прогресивна. Тесен специалист в проблематиката като А. Супрун 

професионално заключава, че „работите на Петерсон от двадесетте 

години благодарение на своята последователност и точност, като се 

абстрахираме от това, че далеч не всичко изложено ни се струва 

приемливо, заемат много по-трайно място в историята на учението за 

частите на речта, отколкото последната статия. Заострянето на ъглите 

на фортунатовското учение, което е характерно за книгите на Петерсон, 

ясната насока към морфологизъм при обособяването на частите на 

речта, към морфологическа класификация на думите бяха, очевидно, 

необходим етап...“ [Супрун 1971: 39]. 

 
Цитирана литература 

 
Петерсон 1925: Петерсон, М. Н. Русский язык. Пособие для преподавателей. 

Москва – Ленинград: Государственное издательство, 1925. 

Петерсон 1955: Петерсон, М. Н. О частях речи в русском языке. ‒ В: 

Вопросы грамматического строя. Москва: Издательство АН СССР, 1955, с. 175–187. 

Супрун 1971: Супрун, А. Е. Части речи в русском языке. Москва: 

Издательство „Просвещение”, 1971. 

Ушаков 2004: Ушаков, Д. Н. Краткое введение в науку о языке (10-е издание, 

стереотипное). Москва: Издательство „Едиториал УРСС”, 2004. 

 

219

Книга 7, 2021



ЗА СТЕПЕНУВАНЕТО НА НЯКОИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА  

В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

 

Румяна Русинова, Анета Тихова 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

rumrusinova@gmail.com; a.marinova@shu.bg 
 

 

ON COMPARATIVE AND SUPERLATIVE DEGREE OF SOME  

ADJECTIVES IN CONTEMPORARY BULGARIAN 

 

Rumyana Rusinova, Aneta Tihova 

Konstantin Preslavsky University of Shumen 
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Липсата на симетрия в парадигмите на прилагателните имена в 

съвременния български език е резултат най-вече на съществуващите 

ограничения в обхвата на граматическата категория степенуване. 

Невъзможността на относителните и на някои от качествените 

прилагателни имена да се степенуват, се обяснява главно със 

семантични причини, свързани със спецификата на означаваните от тях 

признаци.  

Обект на разглеждане в настоящото проучване са форми за 

сравнителна и превъзходна степен на някои прилагателни имена, 

които по принцип не се степенуват. Част от тях са относителни, а 

други носят в семантиката си семата крайна степен на някакъв 

признак. Наблюденията са направени върху материал, ексцерпиран от 

медийна реч (електронни медии, телевизионни предавания, интервюта 

и др.), и от разговорната реч (= РР) през периода 2018 – 2021 г. Целта е 

да се представи спецификата на тези нестандартни употреби за 

сравнителна и превъзходна степен, и да се потърсят причините, 

които пораждат това явление. Настоящото изложение е продължение 

на направените наблюдения, отразени в наша публикация от 2018 г. 

[Русинова, Тихова 2018]. 
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Вниманието е съсредоточено само върху морфологичния начин 

за изразяване на степен. Не се коментират лексикални, 

словообразувателни и синтактични средства, които са носители на 

значенията за степен, както и въпросът за особеностите на 

граматическата категория степенуване1.  

Най-обстойно степенуването на прилагателните имена е 

проучено от Ст. Буров [Буров 1987], а от семантична гледна точка 

категорията е изследвана задълбочено от М. Чоролеева. Според нея 

„Признаците, които не могат да се степенуват, т.е. тези, които се 

изразяват от относителните прилагателни имена, са абсолютно 

обективни признаци, т.е. не зависят от отношението на говорещия или 

възприемащия, не се свързват с оценка и позиция от страна на 

говорещия” [Чоролеева 2007: 22]. Авторката приема становището, 

формулирано в издадената в Прага Руска граматика: „Форми за  

степените за сравнение образуват само онези прилагателни, които 

изразяват признак, носещ относителен характер, т.е. границите на 

който се определят субективно от страна на говорещия” [Руска 

граматика 1979: 348, цит. по Чоролеева 2007: 22]. 

Според Ив. Куцаров „Относителните прилагателни имена не се 

степенуват, тъй като изразяваното отношение не може да има степен – 

то или съществува, или не съществува” [Куцаров 1997: 47]. 

Р. Ницолова отбелязва: „За разлика от качествените 

прилагателни, относителните прилагателни означават признак, който 

не може да се представя в рамките на някаква скала с различна 

интензивност нито чрез формообразуване, т.е. чрез степенуване, нито 

чрез словообразуване” [Ницолова 2008: 117]. 

Повечето езиковеди, които разглеждат прилагателните имена, 

отбелязват, че „относителните прилагателни имена могат да 

преминават в класа на качествените –  обикновено когато контекстово 

се употребяват с преносно значение. Тогава те могат да се степенуват” 

[Буров 1987: 13]2. Б. Радева в дисертацията си „Относителните 

прилагателни имена в съвременния български език (семантика, 

граматика)” също изтъква условността на границата между разредите и 

предлага модел на речникова статия, в който да бъде посочено с кои от 

                                                 
1 Подробен аналитичен преглед на становищата, свързани с категорията, е направен 

от Ив. Куцаров [Куцаров 2007: 459 – 473]. 
2 Виж още [Куцаров 2007: 70; Ницолова 2008: 117]. 
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значенията си конкретното прилагателно функционира като качествено 

и с кои – като относително [Радева 2011: 29 – 39]. 

Качествените и относителните прилагателни имена не са 

затворени лексико-граматически разреди. Семантичните признаци, 

които са база за разграничаване на двете групи, се подлагат на 

промени, в резултат на които морфологичната граница между тях става 

подвижна, „размива се” и се достига до преливане между разредите. 

Този факт дава основание на руски езиковеди да обособят междинен 

лексико-граматически разред на качествено-относителните прилагател-

ни, който включва многозначни лексеми, в чиято сложна семантична 

структура се съдържат както относителни, така и качествени значения.  

Голяма част от относителните прилагателни имена имат в 

значенията си качествени оттенъци, които може да се развият в 

самостоятелни значения. При този преход на относителните 

прилагателни в качествени се променя типът на семантичните 

признаци. За тази промяна М. Чоролеева отбелязва: „Именно тук е 

разликата между номинативните значения на относителните 

прилагателни имена и техните преносни значения, чрез които започват 

да означават друг тип признаци, имащи оценъчен характер и 

следователно поддаващи се на градация” [Чоролеева 2007: 23]. Като 

следствие от семантичните промени относителните прилагателни 

придобиват и нови морфологични особености, свързани с 

възможността за изравняване на парадигмите на двата разреда. 

В старобългарски език прилагателните имена са имали 

специални форми само за сравнителна степен, които са се образували 

по синтетичен начин – с падежни окончания. Превъзходна степен се е 

образувала от формата за сравнителна степен, като към нея се е 

прибавяло обобщителното местоимение вьсь в родителен падеж мн. ч. 

В резултат от действието на тенденцията към аналитизъм 

прилагателните имена започват да образуват сравнителна и 

превъзходна степен по аналитичен начин – с частиците по и най, като 

най-ранните примери са: помного (Битолски триод, 12 в.); побогатъ, 

похрабръ (Троянска притча, 14 в.). Частицата най в старобългарските 

паметници се открива при някои от наречията, като най-ранният 

засвидетелстван случай за степенувано наречие се открива в 

Супрасълския сборник [Мирчев 1978: 179]. 

В съвременния български език тази тенденция към аналитизъм 

се засилва, като в речевата практика се наблюдава степенуване на някои 

222



относителни прилагателни не само при преносната им употреба. Не са 

редки случаите дори на прилагателни, при които това логически не е 

необходимо, защото те съдържат в значението си семата в най-висока 

степен.  

В настоящото изложение се акцентува върху причините за 

появата на нестандартни форми за сравнителна и превъзходна степен. 

Наблюденията показват, че най-съществените причини са действието 

на закона за икономия на езиковите средства3 и синонимизацията. 

І. Употреби, при които относителните прилагателни се 

степенуват поради стремеж към езикова икономия. Оказва се, че 

посредством необичайното степенуване се редуцира обстоятелственият 

израз, който би обяснил значението на прилагателното, и се постига 

стегнатост на изказа, като наред с това степенуваната форма изостря 

вниманието на възприемателя. Основната семантична информация, 

която се съдържа в разгърнатия израз, се запазва.  

1. Прилагателни, които означават принадлежност4.  

Част от разглежданите прилагателни се свързват с географски 

понятия: континент, регион или държава, например: европейски, 

балкански, италиански, американски и др. 

✓ Най-европейски: 

Русе заслужава да бъде наричан най-европейски град в 

България (news.bg,2019 г.). (= с най-близък до характерния за Европа 

архитектурен облик, дух и светоусещане) 

✓ Най-балканска:  

С усмивка нарича България най-балканската страна (capital.bg, 

18.02.2019 г.). (= която е с най-типични за Балканите нрави, обичаи и 

дух)  

Среща се в съчетание със съществителното фамилия: Най-

балканската фамилия  (Последният печели, БНТ). 

✓ Най-италиански:  

Пицата и спагетите са най-италианските ястия (РР). (= най-

характерни,специфични за италианската кухня) 

 

 

 

                                                 
3 [Харалампиев 2006: 75 – 77]. 
4 Тук се придържаме към класификацията на прилагателните, предложена от И. 

Куцаров [Куцаров 1997: 45-46]. 

223

Книга 7, 2021



✓ Най-американски:  

Десетте най-американски коли през 2021 година ще ви изумят 

(automedia.investor.bg, 30.05. 2021 г.). (= с дизайн и технически 

характеристики, типични за произведени в САЩ автомобили) 

       Срещат се още: по-американски машини, най-американския спорт 

и др.  

Други прилагателни имат отношение към света на спорта или 

политиката: професионален, спортен, волейболен, политически, 

реформаторски, мажоритарен, диалогичен. 

✓ Най-професионален:  

Светльо Дяков взе наградата за най-професионален футболист 

(youtube.com, 25.05.2018 г.). (= с най-добри професионални качества и 

изяви в областта на футбола)  

Софиянски: Кабинетът на Герджиков е най-професионален от 

всички, които сме имали досега (pik.bg, 2.03.2018 г.) (= който се състои 

от най-добрите професионалисти в съответните сфери) 

В категорията „Най-професионален туристически сайт“ 

наградата получи община Варна (read-travel) (= който е изработен най-

добре)  

Видимо е, че книгите в България стават все по-качествен 

продукт, с по-добро оформление, по-професионални преводи и 

ефективен маркетинг (ploshtadslaveikov.com, 2019 г.). (= на по-високо 

професионално ниво)  

✓ Най-спортен:  

Кои са най-спортните държави в света? (peika.bg,13.09.2019 

г.) (= които са с високи спортни постижения, много добра спортна база 

и физическа активност на населението)       

Най-спортните модели на Audi вече имат свой дом в София 

(dnevnik.bg) (= които са с най-високи технически показатели, 

характеристики, подходящи за спортно каране и състезания)  

✓ Най-волейболна: 

Заради победата над една от най-волейболните нации 

(Полша)...(bTV новини, 26.08. 2021 г.). (= с най-високи постижения във 

волейбола)  

✓ Най-политически:  

Берлинале потвърждава авторитета си на най-политически 

между най-големите филмови фестивали в света (vesti.bg). (= в който 

участват най-голям брой филми с политическа тематика) 
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Народното събрание е най-политическият орган в държавата 

(И. Митева, БНТ, 2.07.2021 г.). (= в който се вземат най-важните 

политически решения и участват най-голям брой политици)  

Прилагателното политически се среща в дистрибуция и с други 

съществителни, като: градина, моменти, орган. 

✓ Най-реформаторски:  

Това щеше да е най-реформаторският кабинет (Н. Василев, 

БНТ, 16.07.2021 г.). (= който би осъществил най-голям брой значими 

реформи по време на своето управление)  

✓ По-мажоритарен:  

Разговорът е за това кой е по-мажоритарен (БНТ, Новини, 

2.04.2021). Разберете се кой е по-по-мажоритарен  (Т. Дончева, bTV, 

Заседание на Парламента, 2.04.2021 г.). (= който е привърженик на / 

поддържа мажоритарната система)  

✓ По-диалогичен // Най-диалогичен:   

Сайтът DEBATI.BG започна с амбицията да направи 

българския политически живот по-диалогичен (А. Гълъбов, debati.bg, 

9.06.2020 г.). (= който се стреми да разрешава чрез диалог проблемите 

в българската политика) 

Очакването беше третият мандат да отиде в най-

диалогичната партия (Е. Дайнов, bnr.bg, 27.08.2021 г.). (= която 

разрешава проблемите чрез диалог)  

      Трета част от прилагателните се отнасят към света на 

науката и социалните отношения: научно, теоретично, езиковедски, 

исторически, инженерен, психологически, екологичен, музикантски, 

конкурсен, социален, финансов, момичешки. 

✓ По-научно: 

Може би има по-научно обяснение (obekti.bg). (= мотивирано с 

повече научни факти и доказателства)  

✓ Най-теоретична:  

Това е най-теоретичната част от медицината (БНТ, Стани 

богат, 11.01.2020 г.). (= която е с най-много теоретични приноси в 

науката; без пряка връзка с практиката) 

✓ По-езиковедски:  

Очаквах изложението да е по-езиковедско (РР). (= с 

преобладаващ езиковедски анализ) 
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✓ По-исторически // Най-исторически: 

В региона Нова Англия (САЩ) има много заселници от Англия, 

имам предвид в по-исторически план (РР). (= по-далечен исторически 

период)  

Атина безспорно е най-историческият град в Гърция 

(infostock.bg, 12.02.2020 г.). (= с най-богата история и със запазени 

много архитектурни забележителности и артефакти)  

✓ По-инженерна: 

Екологията в Техническия университет е по-инженерна в 

сравнение с други университети, тъй като специалността всъщност 

е „Инженерна екология“ (РР). (= с преобладаващи в обучението 

инженерни дисциплини)  

✓ По-психологически: 

Аз мислех, че романът е по-психологически (РР). (= с превес на 

психологически проблеми) 

✓ По-екологични // Най-екологични:  

Още семейства ще получат по-екологични печки (БНТ, Новини, 

22.11.2020 г.). 

Това е петата най-екологична група автомобили (bTV, Новини, 

11.03.2021 г.).(= които отделят най-малко количество вредни химични 

вещества) 

✓ По-музикантски // Най-музикантски: 

Песните на Михаела по-музикантски, клиповете й – по-скоро 

сюжетни, отколкото чисто имиджови (trud.bg, 4.04.2020 г.). (= по-

сложни в музикално отношение; по-стойностни; по-качествени)  

Фил Колинс е един от емблематичните гласове на 80-те години 

на 20 век, най-музикантските години в световен мащаб (RadioVidin, 

21.06.2018 г.). (= когато се създават най-сложните и най-стойностни 

музикални прoизведения)  

По-често се откриват примери в компаратив: по-музикантски 

песни, по-музикантски албум, по-музикантски неща. 

✓ Най-конкурсни:  

Това е една от най-конкурсните песни (М. Филева, Гласът на 

България, bTV, 2020 г.). (= най-подходящи за конкурс; най-често 

изпълняваните на конкурс; които най-добре показват гласовите 

възможности на изпълнителя) 
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✓ Най-социални:  

Това са най-социалните държави (bTV, 1.06.2018 г.). (= в които 

населението се ползва с най-много социални привилегии и има най-

много социални придобивки) 

✓ Най-финансови: 

Най-финансови центрове: те се срещат в градовете Цюрих, 

Базел, Женева и Лугано (fosterwiss.com.). (= в които са съсредоточени 

най-много финансови институции) 

✓ По-момичешки:  

Как да направим дамския гардероб по-момичешки (Преди обед, 

bTV).  (= който е по-близък до стила на младите момичета) 

2. Прилагателни, които означават произход: метален, 

памучен. 

✓ Най-метален:  

Най-метален елемент е франций, който е изкуствен елемент. 

Естественият елемент с най-метален характер е цезий (greelane.com, 

29.06.2018 г.). (= който се отличава с определени химични свойства в 

най-висока степен) 

✓ По-памучна:  

Тази кърпа е по-памучна, затова по-добре попива (РР) (= с по-

високо съдържание на памук)  

В материала са регистрирани и употреби като: по-изкуствена 

блуза, по-шушляково яке и др. 

3. Прилагателни, които означават време (или свързани с 

времето проявления): пролетен, есенен, снежен, плажен. 

✓ По-пролетен // Най-пролетна:  

Но по-пролетен вкус от агнешко с пресен лук, чесън и джоджен 

няма. (yoli-bg.com). (= който е с характерен за пролетта вкус на 

зеленчуци)  

Пролетен се открива в дистрибуция със съществителните: 

тенденция, места, празник, мода, дизайн: най-пролетна тенденция, 

най-пролетните места, най-пролетен празник и т. н. 

✓ По-есенна // Най-есенна: 

А дамите, които искат да заложат на по-есенна визия, могат 

да избират между широка гама топли слънчеви нюанси за красота 

(portalzakrasota.com, 1.09.2018 г.). (= характерна за есента цветова 

гама)  
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Откриват се още словосъчетания като: по-есенни дрехи; най-

есенната природа. 

✓ Най-снежен: 

Акита, намиращ се на северозападния бряг на остров Хоншу в 

Япония, е осмият най-снежен град със среден годишен снеговалеж от 

малко под 2,7 метра (profit.bg, 1.02.2019 г.). (= който се отличава с 

най-голямо количество снеговалеж) 

✓ По-плажен:  

Сега преминаваме към един по-плажен вариант на тази рокля 

(Преди обед, bTV, 2019 г.). (= който е подходящ за плажа) 

Чрез степенуването се избягва обстоятелствеността на изказа, 

постига се лаконичност, като в същото време чрез необичайните форми 

се провокира събеседникът. 

ІI. Случаи, при които причина за степенуване на 

прилагателното име е отъждествяването му със синонимна форма 

на друго прилагателно, което не проявява дефективност по 

отношение на степенуването. Част от адективните форми, при които 

се наблюдава такава синонимизация, имат чужд (в повечето случаи 

латински) произход: перфектен, оптимален, идеален, минимален, 

уникален др.  

1. Перфектен – от лат. perfectus, което означава съвършен 

[РЧДБЕ: 582]. Тъй като прилагателното има значение най-добър, 

отличен, който притежава качеството съвършен в най-висока 

степен, степенуването е ненужно, но в ексцерпирания материал 

присъстват примери за сравнителна и за превъзходна степен.  

✓ По-перфектен // Най-перфектен: 

Нейният партньор Никола Хаджитанев (Базил) с всеки сезон 

става все по-перфектен и като танц, и като артистична игра 

(trud.bg, 19.08.2021 г.). (= по-добър; ненадминат, недостижим) 

Най-перфектният цигулар на нашето време Вадим Репин ще 

свири в петък в Пловдив (au-plovdiv.bg, 4.10.2019 г.). (= най-добрият; 

виртуозният)  

Тя е най-перфектната певица, която можете да си 

представите (Р. Кабаиванска, Тази неделя, bTV, 30.12.2018 г.). (= най-

добрата) 

Класация: Топ 20 на най-перфектните филми на всички времена 

(dama.bg, 27.01.2021 г.) (= най-добрите; най-гледани/ най-харесвани) 
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Коя е световната звезда с най-перфектно лице?  (topnovini.bg, 

20.10.2019 г.) (= най-красиво)  

Откриват се още словосъчетания като: най-перфектните мъже, 

най-перфектните родители, най-перфектните семейства, най-

перфектният приятел, най-перфектния начин.   

Авторите на отделните изказвания схващат прилагателното 

перфектен като синоним на качественото прилагателно добър, поради 

което го степенуват, за да подчертаят възможно най-високата 

интензивност на признака. 

2. Оптимален – от лат. optimus, означава най-добър, най-

благоприятен [РЧДБЕ: 541]. Прилагателното, заето от латински, 

съдържа в семантиката си най-високата възможна степен и поради това 

степенуването е ненужно. В ексцерпирания материал се регистрират 

форми както за сравнителна, така и за превъзходна степен. 

✓ По-оптимален // Най-оптимален:  

Разглежданото прилагателно се среща в словосъчетанията:  по-

оптимален график, по-оптимален модел, по-оптимален изсушаващ 

ефект. 

Преброяването по домовете не е най-оптималният вариант 

(bTV новини, 03.09.2021 г.).(= най-сполучлив; най-подходящ)  

Как да използваме батерията на телефона си по най-

оптималния начин (bnt.bg, 2020 г.). (= най-икономичния; най-

ефективния)  

Откриват се и примери като: най-оптималния начин, най-

оптималната форма, най-оптимален баланс и др. 

Примерите показват, че оптимален се възприема като синоним 

на добър и именно поради тази причина се степенува.  

3. Идеален – фр. ideal от гр. idea означава най-добър [РЧДБЕ: 

287]. Следователно най-идеален означава най-най-добър и 

степенуването е излишно. 

✓ Най-идеален:  

Няма как да изберете най-идеалния момент, за да започнете 

свой бизнес. В действителност в реалността най-идеален момент 

просто не съществува (kantora-plovdiv.com, 14.09.2018 г.). (= най-

благоприятен; най-подходящ)  

Срещат се още употреби за суперлатив: най-идеален вариант, 

най-идеалният подарък,  най-идеален център. 
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Показаха най-идеалния гараж за автомобила (blitz.bg, 6.02.2020 

г.). (= който е с най-добри пространствени параметри и добри условия 

за техническа поддръжка) 

За част от носителите на езика идеален се синонимизира с 

добър, а не с най-добър, което поражда у тях необходимостта да 

засилят интензивността на изразявания признак посредством 

степенуване. 

4. Минимален – от лат. minimum, най-малък [РЧДБЕ: 488]. 

Означава който притежава даден признак във възможно най-ниската 

степен. В примерите се откриват  форми за компаратив и за суперла-

тив. 

✓ По-минимален //Най-минимален:  

Съдейки по някои от актуалните електрически модели на Audi, 

изглежда, че поне два различни варианта на решетка ще могат да 

съществуват едновременно: традиционен и по-минимален и модерен 

(automedia.investor.bg). (= по-малък) 

Хората, страдащи от тази болест, не могат да консумират 

този продукт дори в най-минималните му количества (radioenergy.bg, 

8.07.2020 г.). (= най-малки)  

Коя банка изисква най-минимален работен стаж за теглене на 

потребителски кредит (moitepari.bg, 08.09.2018 г.). (= най-кратък)  

Срещат се и примери като: най-минималния набор данни; най-

минимален капитал, най-минималния възможен начин, най-минимални 

материални средства, най-минимални симптоми, най-минимални 

стандарти, най-минимални изисквания, най-минимални усилия, най-

минимални шансове, най-минимални цени, най-минимални специфики, 

най-минимални разходи, най-минимални условия, най-минимални 

оплаквания, най-минимални противоепидимични ограничения и др. 

Примерите показват, че минимален се схваща като синоним на 

качественото прилагателно малък, което мотивира необходимостта от 

степенуването му. 

5. Уникален – произхожда от лат. unicus, единствен, 

неповторим [РЧДБЕ: 781]. В речника прилагателното присъства с две 

значения: 1. Който е единствен, неповторим (Уникална находка). 2. 

Прен. Който е оригинален, странен (...). Именно с преносното си 

значение то се открива в сравнителна и превъзходна степен. 
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✓ По-уникален // Най-уникален: 

Неговото желание да открива все по-уникални и интересни 

места, се оказа печеливша комбинация (healthyinspiration.eu, 5.05.2019 

г.). (= забележителни, интересни) 

Най-уникалните и красиви места в България (sinoptik.bg). (= 

забележителни, интересни) 

Прилагателното уникален е употребено като синоним на 

забележителeн; то носи в значението си семата единственост.  

Наблюденията показват, че за някои носители на езика 

семантиката на прилагателни имена от типа оптимален не изразява в 

достатъчна степен крайната наситеност на означения признак; усеща 

се своеобразна лексикална недостатъчност и стремеж допълнително да 

се подсили интензивността на признака, за да се достигне най-високата 

възможна степен на проявата му. Компенсаторният механизъм, който се 

използва в такива примери, е морфологичен – употреба на 

нестандартна степенувана форма, чрез която от гледна точка на 

говорещия пределната наситеност на признака се усеща 

недвусмислено, т.е. морфологичният начин за изразяване на 

интензивността му категорично се предпочита.  

6. Със синонимия могат да бъдат обяснени и други примери, 

при които се степенуват прилагателните: минусов, всекидневен, 

базов, основен. 

✓ По-минусова:  

Температурите днес са още по-минусови (РР). (= по-

ниски) 

✓ Най-всекидневно:  

Това е най-всекидневното нещо, което правя (Колев, 

bTV, 2020 г.). (= най-често извършвано; обикновено)  

✓ Най-базов:  

В орбита Гагарин е провеждал най-базовите 

експерименти (БНТ, Новини, 12.04.2021 г.). Там са включени 

всички най-базови понятия (РР). (= най-важните, най-

съществените) 

✓ Най-основен:  

Това означава, че отговаря на най-основното искане на 

протеста (bTV, Р. Коларова, 14.08.2020 г.). (= най-важното; 

най-същественото) 
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В анализираните случаи се получава удвояване на смисъла: чрез 

граматическата категория степенуване се изразява втори път това, 

което се съдържа във вътрешната форма на думата на лексикално 

равнище – една и съща информация се предава както по лексикален, 

така и по морфологичен начин. От езикова гледна точка това 

удвояване е излишно, но за част от носителите на езика се оказва 

необходимо. 

 

* * * 

Въз основа на направените наблюдения се очертават следните 

изводи: 

1. При част от изследваните нестандартни употреби причината 

за степенуване на разгледаните прилагателните имена е действието на 

закона за икономия на езиковите средства, който е един от основните 

фактори за съществуването на езикова динамика. Чрез употребата на 

нестандартни форми за сравнителна и превъзходна степен се избягва 

необходимостта мисълта да бъде изразена в разгърнат вид като фраза 

или подчинено изречение, като едновременно с това се постига и по-

голяма експресивност. 

2. За някои прилагателни имена важно значение има синоними-

зацията им с други прилагателни, при които не се наблюдава 

дефективност по отношение на категорията степен. 

3. Една от предпоставките за динамика при разглежданите фор-

ми е фактът, че граматическата категория степенуване има ограничен 

обхват (характерна е само за качествените прилагателни), затова е 

естествено да се появи стремеж към симетризиране на парадигмите на 

двата разреда прилагателни. 

  Разглежданите случаи показват, че езикът е развиваща се 

динамична система, в която се зараждат нови процеси и явления. 

Погледнато в диахронен аспект, увеличаването на степенуваните 

прилагателни може да се интерпретира като засилване на аналитичните 

процеси в езика и стремеж към унифициране на прилагателните, като 

се размива морфологичната разлика между двата лексико-граматични 

разреда.  

В заключение може да се обобщи, че представените нови 

употреби подкрепят изказаното предположение, че в бъдеще броят на 

този тип прилагателни ще продължава да расте. 
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LEXICAL AND SYNACTICAL MEANS OF EXPRESSING  

CONCLUSIVE MODALITY IN MODERN BULGARIAN 
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University of Plovdiv Paisii Hilendarski 

 
Abstract: The study focuses on some of the peripheral modifiers (lexical 

and syntactical means) in the micro-field of conclusive modality in modern 

Bulgarian language. The main task of the academic analysis is to present the most 

important structural-semantic characteristics of the peripheral lexical and 

syntactical means and to comment on their role in the expression of conclusive 

modality.  

Key words: conclusive modality, functional-semantic micro-field, field 

periphery, modifier 

 

Във фокуса на настоящото изследване са поставени 

лексикалните и синтактичните средства за изразяване на конклузивна 

семантика в съвременния български език. Интересът ни към тях е 

продиктуван от две важни обстоятелства:  

1) В сравнение с останалите периферийни средства от 

функционално-семантичното микрополе1 на грамемата у м о з а к л ю -

ч и т е л н о  н а к л о н е н и е  лексикалните модификатори2 се отличават с 

                                                 
1 Понятието ф у н к ц и о н а л н о - с е м а н т и ч н о  п о л е  (ФСП) е базисно в теорията 

на руския лингвист А. В. Бондарко за функционално-семантичните категории и е 

дефинирано като единна по съдържание сфера (обикновено съдържаща ядро и 

периферия), която е изградена от разнородни езикови средства (фонетични, 

акцентологични, словообразувателни, лексикални, морфологични, синтактични и 

др.), които поотделно или в съчетание помежду си участват в изразяването на дадено 

значение [вж. напр. Бондарко 1971, 1984]. Наред с категориалните ФСП в 

естествените езици съществуват и м и к р о п о л е т а  (полета на отделни грамеми) 

(по-подробно за този термин вж. у И. Куцаров и К. Чакърова [Куцаров 1985; 

Чакърова 2017]. 
2 Според Ив. Куцаров, един от последователите на А. В. Бондарко в България и автор 

на първата (и до момента единствена) функционално-семантична граматика на 

българския език [Куцаров 1985], модификаторите са „структурните елементи на 

234

mailto:krchakarova@gmail.com


н а й - в и с о к а  фу н к ц и о н а л н а  а к т и в н о с т.  От съществено 

значение е да се открият причините за широката им употреба в 

езиковата практика. От друга страна, тези лексикални единици са 

твърде разнообразни в семантично отношение, което предполага 

формулирането на ясни и обективни критерии за тяхната 

класификация.  

2) Все още в българската граматична литература липсва 

подробно описание на синтактичните средства, които участват в 

експликацията на епистемичните модални значения у м о з а к л ю ч и -

т е л н о с т  и п р е д п о л ож и т е л н о с т . Прави впечатление например, 

че в единствената монография, посветена на умозаключителното 

наклонение в българския език, тези модификатори не са включени в 3. 

глава, където се представят накратко както ядрените, така и 

периферийните експликатори на конклузивността [вж. Куцаров 1994: 

196 – 205]. Те не присъстват и в частта, посветена на модалността, във 

функционално-семантичната граматика на същия автор [Куцаров 1985: 

103–118].  

Основната ни задача е не просто да допълним съществуващите 

описания с нови емпирични данни за състава на полевата периферията 

на конклузивното микрополе, но и да потърсим отговор на въпроса за 

взаимодействието между интересуващите ни модификатори и ядрените 

маркери на конклузивността.  

Още в началото на анализа се налага да уточним, че под 

ко н к л у з и в н о с т  разбираме широка семантична сфера, обединяваща 

различни значения (предположителност, вероятност, 

умозаключителност, констативност и др.), чийто инвариант може да 

бъде сведен до субективната оценка на говорещото лице за дадено 

действие (или резултат от действие) [вж. Куцаров 1994: 146]. Не сме 

склонни да приемем категоричността на твърдението, че „за 

конклузивност в точния смисъл на думата може да се мисли само 

тогава, когато модификаторът е в съчетание с глаголни форми, 

способни да представят събития от миналото” [Куцаров 1994: 205]. 

Смятаме, че актуализиращата операция, характерна за конклузивното 

изказване, действително се осъществява най-често по отношение на 

                                                                                                                            
функционално-семантичното поле”, с помощта на които се изразява определено 

значение [Куцаров 1985: 11]. 
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минали действия3, но е напълно възможно говорещият да предполага 

или умозаключава по повод на настоящи или бъдещи събития. Именно 

в тези случаи основна роля изпълняват периферийните полеви 

модификатори – срв.: Очевидно той ще постигне големи успехи, 

Предполагам, че в момента тя вече пътува за Париж и др. под. 

I. Лексикални средства за изразяване на умозаключителна 

модалност 

Представяйки тези модификатори, И. Куцаров ги определя като 

най-многобройната група периферийни конклузивни средства [вж. 

Куцаров 1984: 201]. Според автора става дума предимно за частици, 

наречия и глаголни форми4, напр. може би, вероятно, навярно, 

сигурно, сякаш, като че ли, надали, следователно, наистина, 

действително, всъщност, безспорно, несъмнено, очевидно, явно, 

изглежда, значи, мисля, смятам, предполагам, виждам и мн. др.5, 

изразяващи „различни степени на убеденост на говорещия в 

реалността на предположението или умозаключението“ [Куцаров 1984, 

пак там]. Срв.: Очевидно той се е шегувал (Д. Димов); Наистина – 

продума Спиридончето. – Панковият кон досега се е върнал и се е 

вдигнала врявата вече (И. Вазов); Иречек едва ли се е съмнявал, че 

гостът му „разбира“ тия работи (А. Константинов); Сега 

университетът е във ваканция и тя сигурно се е прибрала на село (Д. 

Димов); Бойчовият живот висеше на косъм, той не подозираше нищо 

– непременно Бойчо е бил оня, когото е видяла циганката... (И. Вазов); 

И щом го изрекох, разбрах, че наистина съм се отрекъл от 

монашеския обет, припомних си съня и бащините думи: „Как можа и 

ти да се отречеш от него?“ (Е. Станев); Той счита, че войната не е 

започнала още (Д. Димов); Виждам, че старият Пиер е оставил 

достоен заместник! (Д. Димов); От всичко това разбрах, че са били 

поканени официално, но са отказали6; Анна Заркова: Предполагам, че 

                                                 
3 Неслучайно в българския език конклузивността се е граматикализирала единствено 

при актуализиране на минали събития.  
4 Повечето от наречията се използват като вметнати части, а глаголните форми (на 

verba sentiendi, cogitandi и deklarandi) – най-често като сказуеми в главни изречения, 

въвеждащи подчинени компоненти със или без участието на ядрени средства 

(маркирани умозаключителни форми). 
5 Не съвсем убедително обаче към този списък са включени и словосъчетания като по 

всяка вероятност, струва ми се, трябва да, може да и др. [вж. Куцаров 1984: 201], 

както и презумптивният маркер ще да – морфологично средство в несъщинска 

функция в микрополето на умозаключителността. 
6 Примерът е мой – К. Ч. 
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самият Брандо е искал да се върне у нас, но арестът му ще остане 

тайна (https://darik.news/); Тя май е щяла да се съгласи, ако вече не 

била приела да играе с Азаренка двойки (https://www.tenniskafe.com/) и 

др.  

Както се вижда от цитираните примери, лексикалните 

модификатори могат д а  д о п ъ л в ат  с е м а н т и ч н и т е  въ з м ож -

н о с т и  н а  я д р о т о  – напр. с тяхна помощ се диференцират омоним-

ните форми на изявителния перфект и конклузивния аорист, срв.: Вече 

е станал и се мие (изяв.), но: Може би вече е станал и се мие 

(умозакл.), от една страна, и на умозаключителните и преизказните 

форми за първо и второ лице, от друга – срв.: Казват, че си говорел 

лошо за мене (преизк.), но: Сигурно си говорел лошо за мене (умозакл.).  

Има и редица случаи, в които разглежданите средства са 

единствените експликатори на конклузивността, т.е. функцията им в 

изречението е а вт о н о м н а  (без подкрепата на ядрен модификатор – 

умозаключителна глаголна форма) – срв.: Значи, клеветиш без 

доказателства (Д. Димов); Ето в тези часове Светият сигурно пак 

беседва с бога (Е. Станев); Толкова жив беше пред очите ми дяволът, 

там, под синора на нашето лозе, та не се съмнявах, че непременно ще 

ми се покаже в черквата (Е. Станев); Вирусът очевидно ще остане с 

нас, трябва да свикнем с него (https://www.dnevnik.bg/); Гръцкият 

остров, на който Аристотел Онасис се ожени за Джаки Кенеди, най-

вероятно е продаден от единствения останал жив наследник на 

Онасис за сумата от 100 млн. британски лири (https://www.dnes.bg/); 

Дон Индалесио навярно бе разпръснал вече новината за пристигането 

му между всички роднини (Д. Димов); Може би и той е убит тази 

нощ като куче (Д. Димов)7 и др. Според И. Куцаров подобни примери 

„представляват точен паралел на изразяването на конклузивност в 

останалите славянски езици, които не притежават конклузивни 

форми“ [Куцаров 1984: 205]. 

Авторът не пропуска да отбележи и факта, че с цел да бъде 

уточнен (или подчертан – б. м., К. Ч.) модалният нюанс 

(предположителен или умозаключителен), нерядко лексикалните 

модификатори се комбинират помежду си – срв.: Шефът на ДАНС 

Владимир Писанчев може би действително не отговаря на профила и 

задълбочеността на работата на Агенцията (https://www.marica.bg/); 

                                                 
7 Примерът е на И. Куцаров [Куцаров 1984: 205]. 
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Очевидно наистина е достигнал лимита си в емоционален аспект и 

дори го е надхвърлил (https://www.tenniskafe.com/; Изглежда, 

наистина се е случило нещо важно... (Б. Райнов)8 и др. под.  

Изхождайки от преките цели на нашия анализ, бихме 

допълнили, че към групата на разглежданите периферийни средства 

трябва да бъдат отнесени и съществителни от типа извод, заключение, 

доказателство, сигурност и др., прилагателни като сигурен, убеден, 

уверен, както и отименни модални думи като ясно, явно, сигурно, 

възможно и др.9, участващи в различни синтактични конструкции10 – 

срв.: В крайна сметка стигам до заключението, че всички са знаели за 

това, но са мълчали; Изводът е само един: никой не е прочел 

заповедта; „[…] заподозреният с голяма вероятност е истинският 

извършител“, обяви министърът на вътрешните работи 

(https://www.dw.com/bg); Проф. Денков: Сигурен съм, че СУ ще 

продължи да бъде пример (https://www.monitor.bg/); Явно е, че Василев 

и Искров са били близки и др.  

От съществена важност е въпросът за к л а с и ф и к а ц и я т а  н а  

л е кс и к а л н и т е  ко н к л у з и в н и  м од и ф и к ат о р и . Според нас 

основният критерий, от който трябва да изхожда подобна 

класификация, е с е м а н т и ч н и я т . С негова помощ може да бъде 

отчетен конкретният нюанс при изразяването на конклузивна 

модалност, т.е. степента на убеденост на говорещия субект в 

достоверността на даден факт. Друг критерий би могъл да бъде 

р еч н и ко в о - м о р ф о л о г и ч н и я т , който разделя модификаторите 

според принадлежността им към отделни класове думи (части на речта) 

– наречия, частици, глаголи и съществителни имена. Съгласно 

фу н к ц и о н а л н и я  к р и т е р и й  могат да се обособят лексикални 

модификатори със самостоятелна употреба (срв.: Той вероятно е 

излъгал) и такива, които се реализират като компоненти на различни 

синтактични конструкции (напр. По всяка вероятност е излъгал). 

М. Чейка също използва семантичния критерий при 

групирането на т.нар. „въвеждащи модални думи и изрази“ [вж. Чейка 

                                                 
8 Примерът е на И. Куцаров [Куцаров 1984: 204]. 
9 С термина „отименни модални думи“ биват наричани образувания от преходен тип, 

намиращи се на границата между прилагателните имена и наречията в съвременния 

български език. По-подробно за основанията на този термин вж. [Чакърова, 

Койнакова 2016]. 
10 Вж. по-нататък в изложението. 
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1980: 54 – 55]. Така изследователят нарича езиковите средства на 

истинната модалност, които биват стратифицирани през призмата на 

прагматичното разбиране за модалността11. Нашата класификация се 

отличава от модела на чешкия учен, тъй като се ограничава с 

групирането по семантичен признак е д и н с т в е н о  н а  

л е кс и к а л н и т е  е д и н и ц и  (а не на словосъчетанията), участващи в 

изразяването на конклузивна модалност, и наред с това отчита и 

принадлежността им към определен клас думи. Срв.: 

а) Лексикални модификатори, използвани за изразяване на 

умозаключение: несъмнено, очевидно, безспорно, неопровержимо, 

определено, стопроцентно, действително, наистина, следователно, 

явно, значи, установявам, заключавам, обобщавам, извод, заключение, 

сигурен, убеден и др. Голяма част от тях (напр. несъмнено, очевидно, 

безспорно, неопровержимо, определено, стопроцентно, действително, 

наистина) означават в и с о к а  с т е п е н  н а  в е р о я т н о с т  – 

говорещото лице подчертава пълната си увереност в правилността на 

умозаключението, което прави12. В речниково-морфологично 

отношение биват наречия, частици, глаголи, съществителни и 

прилагателни имена, част от които (напр. съществителните и 

прилагателните) не са автономни, а се реализират единствено в състава 

на синтактични конструкции. 

б) Лексикални модификатори, използвани за изразяване на 

предположение: навярно, вероятно, може би, като че, сигурно, едва 

ли, надали, гаче (диал.), май, предположение, възможност, възможно, 

вероятно, предполагам, допускам, подозирам, изглежда и др. Както се 

вижда, те също принадлежат към различни класове думи (наречия, 

частици, глаголи, съществителни имена, отименни модални думи). 

Употребяват се най-често самостоятелно, както и в състава на 

синтактични конструкции и означават по-ниска степен на вероятност 

по отношение на съобщавания факт.  

                                                 
11 Според привържениците на това тълкуване (напр. Грепъл 1978; Чейка 1980; 

Ницолова 1984 и др.) в комплексното понятие „модалност на изказването“ трябва да 

се отделят три аспекта: о б щ а  (основна), в о л у н т а т и в н а  и и с т и н н а  

(д о с т о в е р н о с т н а  у Р. Ницолова – б. м., К. Ч.) модалност. Последната от своя 

страна изразява степента на убеденост на говорещия в реалната значимост на 

неговото изказване и се реализира главно в съобщителни и въпросителни изречения. 
12 Самата природа на умозаключението е такава, че то съдържа винаги по-голяма 

увереност във фактичността на информацията от предположението. 
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II. Синтактични периферийни средства в микрополето на 

умозаключителната модалност 

Както вече беше отбелязано, тези езикови средства заслужават 

специално внимание поради факта, че са сравнително слабо проучени в 

нашата лингвистика. Анализът ни показа, че основната част от тях 

с ъ д ъ р ж ат  л е кс и к а л е н  ко н к л у з и в е н  м од и ф и к ат о р .  

Става дума за словосъчетания (предикативни и 

непредикативни), чийто основен семантичен компонент (носител на 

модалната семантика) е съществително име, адективна лексема, 

отименна модална дума или глагол (напр. сигурност, вероятност, 

извод, заключение, доказателство; сигурен, убеден, уверен; ясно, 

вероятно; виждам, мисля, обобщавам, заключавам, предполагам, 

забелязвам и др.): със сигурност, с голяма вероятност, има 

вероятност, правя извод, стигам до заключение, съществува 

доказателство, стигам до извода, мога да обобщя, предполага се, 

сигурен съм, убеден съм, става ясно, възможно е, както се вижда, по 

всичко личи, предполага се, види се13 и др. под. – срв.: Ооо, те със 

сигурност са снимали видеото тук; От Испания легионът е преведен 

в Германия […], където той с голяма сигурност се е намирал към 

момента на смъртта на Октавиан (https://bg.wikipedia.org/); Борисов: 

Стигнах до извода, че Цветанов е накарал кандидат на РБ да шофира 

пиян (https://trud.bg/); Eксперт: Има вероятност да е отказал 

двигател при авиокатастрофата в Македония 

(https://www.24chasa.bg/); Постепенно тя стигна до заключението, че 

Стефан лъже безсрамно; Предполага се, че момченцето е било родено 

в домашни условия (https://bntnews.bg/); Всичко това, види се, го е 

разтърсило из основи; Уверен съм, че той е щял да се върне и др.14.  

Особен интерес за нас представляват безличните предикативни 

конструкции от типа явно е, сигурно е, вероятно е и др. 

Спомагателният глагол в тях най-често е в сегашно време, но се срещат 

и примери, когато е употребен в минало време – срв.: Въпреки 

                                                 
13 Смятаме, че комбинацията от вербален конклузивен модификатор с импер-

соналната частица се трябва да се интерпретира като синтактично съчетание, а не 

като лексикален маркер, както е у И. Куцаров [Куцаров 1984: 201] 
14 От примерите става ясно, че предикативните съчетания с лексикални конклузивни 

модификатори функционират основно в главни изречения, които мотивират 

евентуалната употреба на маркирани умозаключителни форми в съответните 

подчинени изречения. Нерядко се използват и като вметнати конструкции – срв.: Той, 

както става ясно, не ѝ е казал цялата истина и др. под. 
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фуражката си, въпреки тефтера си и клюмналия мустак очевидно 

беше, че приятелчето на иконома се е издало (П. Г. Удхаус, прев. В. 

Тихонова). Що се отнася до отименния пълнозначен компонент (напр. 

явно, вероятно, сигурно), той се употребява винаги нечленуван. Не е 

изключена обаче възможността да се степенува или да се съчетава с 

наречия за количество (напр. съвсем, малко, много) или 

квантифициращи изрази (напр. повече от) – срв.: Най-вероятно бе да 

иде боляринът Кракра (А. Дончев)15, Съвсем очевидно е, че 

документът е използван по предназначение, Повече от сигурно е, че 

имаш нещо да ми кажеш. 

 В синтактичен план конструкциите се отличават с това, че 

функционират обикновено без непряко допълнение – срв.: Сигурно е, 

че той е написал доноса, но *Сигурно ми/ни/ е, че той е написал 

доноса; Очевидно е, че тези деца живеят бедно, но *Очевидно ми/ни 

е, че тези деца живеят бедно, Вероятно е да е тръгнал, но 

*Вероятно ми/ни е да е тръгнал. По-специфичен е случаят с 

конструкцията ясно е, която може да функционира и със, и без непряко 

допълнение – срв.: Ясно е, че е излъгал и Ясно ми/ни е, че е излъгал.  

 Изследваните синтактични модификатори за конклузивност 

имат устойчива словоредна позиция – употребяват се най-често в 

началото на сложните изречения, в които участват, и значително по-

рядко – в края (срв.: Че той е бил там, е сигурно) 16. Най-често 

синтактичната им роля е на главни изречения, които, ако са безлични, 

„управляват“ подчинени подложни изречения, въведени от съюзите че 

и по-рядко да – срв.: Очевидно е, че метежниците са подценили 

влиянието на президента; Явно е, че парите няма да стигнат; 

Възможно е да е бил заспал. Употребата на съюза е предопределена от 

семантиката на отименната модална дума в конструкцията и е свързана 

със степента на категоричност и убеденост на говорещия, който 

актуализира (установява) действието (или резултата от него). Чрез че-

изречението действието (или резултатът) се установява с по-голяма 

                                                 
15 Примерът е на Ст. Георгиев [Георгиев 1983: 47]. 
16 Направената констатация не се опровергава от примери като Причината за 

инцидента най-вероятно е, че водачът е заспал, където е употребено степенуваното 

модално наречие вероятно, а не предикативна конструкция. 
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категоричност (умозаключително значение), а чрез да-изречението се 

експлицира предположително значение17. 

 Характерна особеност на част от разглежданите съчетания е 

фактът, че имат семантичен корелат в лицето на самостоятелно 

употребяваните модални наречия от типа явно, сигурно, очевидно, 

вероятно, функциониращи като периферийни лексикални 

модификатори на конклузивността – срв.: Той сигурно е носел чадър, 

Очевидно жената не познава нашите обичаи и Сигурно е/сигурен съм, 

че той е носел чадър, Очевидно е, че жената не познава нашите 

обичаи и др. под. Важен е въпросът за евентуалните различия между 

двата типа употреби. По наше мнение независимо от наличието или 

отсъствието на маркирана конклузивна форма в изречението, където 

участва, синтактичният перифериен модификатор (модалната 

предикативна конструкция) експлицира п о - в и с о к а  с т е п е н  н а  

к ат е го р и ч н о с т  в оценката на говорещия за достоверността на 

дадено събитие. Причината е във факта, че конструкцията съдържа 

спомагателен глагол съм, който изпълнява важната функция на 

актуализиращ маркер18.  

 Не можем да не отбележим и специфичната роля на предика-

тивните конструкции във функционално-семантичното микрополе на 

конклузивността в българския език. От една страна, те могат да се 

употребяват самостоятелно (когато в подчиненото изречение липсва 

граматична форма на умозаключителното наклонение), т.е. да бъдат 

а вт о н о м н и  м од и ф и к ат о р и 19. При наличие на специализирана 

конклузивна форма задачата им е д а  д о п ъ л в ат  с е м а н т и ч н и т е  

въ з м ож н о с т и  н а  я д р о т о 20. От друга страна – с тяхна помощ се 

                                                 
17 Съгласни сме с Й. Пенчев, че „изборът на „че“ или „да“ не зависи от значението на 

глагола“ в подчиненото изречение [Пенчев 1993: 81], но смятаме, че в случая не става 

дума за прагмагичен избор, каквато е ситуацията при други подчинени подложни 

изречения – срв.: Че се пуши тук, изглежда странно (= фактът, че се пуши, е 

странен) и Да се пуши тук, изглежда странно (= възможността да се пуши е странна) 

(Пенчев, пак там), но Явно е, че ми е сърдит и *Явно е да ми е сърдит, Очевидно е, 

че се приготвя за път и *Очевидно е да се приготвя за път. 
18 Ще припомним, че именно запазването на спомагателния глагол съм диференцира 

третоличните умозаключителни форми от преизказните. 
19 Това е характерно например за всички случаи, в които говорещият умозаключава 

или предполага за събития в плана на настоящето или бъдещето. 
20 Прави впечатление, че семантиката на някои от отименните модални думи в 

състава на конструкциите, както и наличието на спомагателен глагол в сегашно време 

в ролята на допълнителен актуализатор ограничават употребата на умозаключителни 

глаголни форми. Така например модалните модификатори очевидно е, явно е се 
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преодолява успешно омонимията между конклузивните и преизказните 

форми за първо и второ лице – срв.: Очевидно е, че си бил 

малтретиран като дете (конкл.) и Казват, че си бил малтретиран 

като дете (преизк.). Не липсват и примери, в които дадена 

конклузивна предикативна конструкция се предпочита пред 

функционалния си корелат (модалното наречие), тъй като той може да 

създаде условия за амфиболично тълкуване – срв.: Колегата явно 

(модално наречие или наречие за начин?) е говорил лоши неща за мен 

(двусм.) и Явно е, че колегата е говорил лоши неща за мен (конкл.).  

При обработката на емпиричния материал бяха открити и 

немалко примери за употреба на п р е д п о л ож и т е л н и  п о  

с е м а н т и к а  ко н с т р у к ц и и  с  б е з л и ч н и т е  м од а л н и  гл а го л и  

з а  въ з м ож н о с т  м ож е  и л и  т р я б в а 21 – срв.: Други пък 

подозират, че може да е казал (= вероятно/може би е казал; вероятно е 

да е казал) „По-добре танковете ли да дойдат?” (https://blitz.bg/); 

Телефонът на Макрон също може да е бил подслушван 

(https://dariknews.bg/); Лечков се изцепи: Хората може да са били в 

тоалетните (https://www.gol.bg/); Той трябва да е бил (= 

вероятно/може би е бил; вероятно е да е бил) непослушен, за да го 

накажат; Ти някакъв джеб си пришиваш – трябва да си ударил нещо 

от розовото масло – подзех аз шеговито (А. Константинов); Но няма 

кой друг да е седял в стола отсреща — Драганов трябва да е бил! (К. 

Атанасов); Между нас в село наистина трябва да е имало предател 

(П. Славински)22 и др.  

Р. Ницолова разглежда двата модални глагола като лексикални 

модификатори за изразяване на предположение и уточнява, че 

                                                                                                                            
използват обикновено при актуализация на такива минали събития, наличните данни 

за които са налице в контекста на актуализацията – срв.: Очевидно е, че на младини 

Жана е носела хубави дрехи (напр. при разглеждане на стара снимка на Жана).  
21 Според Й. Пенчев модалните глаголи в българския език не са единна категория, а се 

разделят на подкласове. Глаголът мога например попада в три класа: 1) пълнозначен 

глагол, означаващ способност; 2) модален глагол, означаващ „имам способност“, „в 

състояние съм“; 3) модален глагол, синоним на „може би“, „възможно е“ (ако се съди 

от примера, който дава авторът (Може и да мога), безл. може се разглежда като 

вариант на мога – бел. моя, К. Ч.). Глаголът трябва също има две значения – означава 

необходимост или възможност [вж. Пенчев 1984: 56]. В по-късна своя публикация 

изследователят променя концепцията си за глагола мога във второто му значение – 

срв.: „глаголът мога не е модален – например когато означава ‘в състояние съм’ 

[...]“ (Й. Пенчев, цит по [Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1999: 550]).  
22 Примерът е на И. Куцаров [Куцаров 1984: 203] и илюстрира съчетаването на два 

конклузивни модификатора – наистина и трябва да е имало.  
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разликата между тях е в „степента на вероятност, с която се предполага 

истинността на това, за което се съобщава – трябва изразява по-висока 

степен на вероятност от може“ [Ницолова 1984: 165]. Обърнато е 

внимание и върху темпоралните специфики на втория глагол в 

конструкциите – срв.: „Освен с перфект [...] може и трябва се 

съчетават със сегашно време, ако трябва да се изрази предположение 

относно действие в сегашния момент“ [Ницолова, пак там]. 

Наблюденията върху ексцерпирания материал потвърдиха 

заключението на авторката – срв.: Може да е на гости на приятеля си 

султан Ердоган (форум в https://frognews.bg/); Ти говориш постоянно 

за пари… Баща ти трябва да е много беден – съчувствено забеляза тя 

(Д. Димов); Ако вярвате в това, тогава френската ясновидка трябва 

да е назад около 20 години (https://shr32.ru/bg) и др.  

Бихме допълнили, че се срещат и конструкции, в които формата 

на втория глагол е свидетелска (в плусквамперфект или имперфект) – 

срв.: Може да беше мразен от мнозина заради случилото се в 

Катуница, но той помогна и на много българи, включително и на 

много политици (https://www.monitor.bg/); Той трябва да бе виждал 

тези места, защото семейството му живееше в Гранада (Д. Димов); 

Лявата му ръка, обвита в бинтове, беше обвесена на гърдите, но 

раната трябва да беше лека [...] (Й. Йовков); Старият човек трябва 

да беше тръгнал преди разсъмване, да е извървял осемте километра 

разбито шосе до кметството по тъмно [...] (И. Янева) и др. Както се 

вижда, участието на може и трябва (означаващи възможност, 

предположителност) в подобни изречения успява да „разколе-

бае“ категоричността на свидетелското изказване. 

Прави впечатление, че модалните глаголи в цитираните по-горе 

изречения са употребени единствено в положителна форма. Този факт 

е забелязан от Й. Пенчев, който посочва, че когато са използвани като 

синоними на „може би“, „възможно е“, двата глагола не могат да 

получат отрицание [Пенчев 1984: 56]23.  

По-различна е трактовката на конструкциите от разглеждания 

тип у И. Куцаров, според когото носител на предположителната 

семантика в тях са модификаторите може да и трябва да – срв.: „Най-

характерните за съвременния български език конклузивни модифика-

                                                 
23 Срв. напр.: Баща ти не трябва да е много беден (тук трябва изразява 

необходимост, а не възможност, предположителност). 
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тори24 с преобладаваща предположителна модална отсянка са може 

би, може да, вероятно, по всяка вероятност, навярно, сигурно [...], 

трябва да […]25“ (Куцаров 1994: 201). По наше мнение подобно 

тълкуване не е достатъчно убедително, тъй като „основната 

синтактична характеристика на модалните глаголи [...] се извежда от 

това, че не е възможно те да имат съществителни като аргументи, а 

само да-изрази“ (Й. Пенчев, цит. по [Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1999: 

551]). Самата реализация на двата безлични глагола като носители на 

предположително значение е невъзможна извън рамките на 

изследваните конструкции. Анализът показа, че тя се намира в тясна 

връзка с темпоралната и статусната26 характеристика на втория 

вербален конституент, както и с условията на контекста и ситуацията. 

И още: дефинирането на може да и трябва да като лексикални 

конклузивни модификатори, т.е. като модални лексеми, равни по 

значение на наречия като вероятно, може би и др., влиза в 

противоречие с факта, че те имат фиксиран словоред – срв. Той 

вероятно е излъгал = Той е излъгал вероятно = Вероятно той е 

излъгал, но: Той може да е излъгал (тук позицията на конституентите е 

фиксирана; единствената възможна промяна е дислокацията на той – 

срв.: Може да е излъгал той)27. 

Друг е въпросът как да бъдат интерпретирани интересуващите 

ни конструкции – като съставни глаголни сказуеми (вж. у И. Недев 

[Недев 1992: 90]28) или като сложни съставни изречения, както смята 

                                                 
24 Изводът е направен по отношение на лексикалните конклузивни модификатори в 

българския език.  
25 Почерн. е мое – К. Ч. 
26 Терминът с т а т у с  се използва от И. Куцаров, за да назове глаголната 

морфологична категория, представена от опозицията отрицателност  

неотрицателност [вж. Куцаров 1985: 139]. 
27 Срв. у Й. Пенчев: „Глаголи като трябва, може (= „възможно е“, „може би“), бива, 

стига имат тая особеност, че винаги са на първо място в редицата V да V“ [Пенчев 

1984: 55]. 
28 Като пример за подобно сказуемо с безличен глагол авторът посочва изречението: 

Ти трябва да си служил войник – каза генералът, като гледаше изправения Генко (Г. 

П. Стаматов). Всъщност това е един от малкото подобни примери, които открихме 

при описанието на съставните глаголни сказуеми (СГС) в популярните трудове по 

синтаксис на българския език. Ако съдим от илюстративния материал в тези 

публикации, оставаме с впечатлението, че формата на втория глагол в СГС е само в 

презенс. Остава неясно дали според авторите въпросният глагол може да се реализира 

в различни формални варианти на сегашното време – резултативна, относителна, 

относително-резултативна. 
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Й. Пенчев29. Поради ограничения в обема на изложението тази 

интересна и дискусионна тема остава извън обсега на научния анализ.  

 Представяйки синтактичните модификатори в микрополето на 

грамемата у м о з а к л ю ч и т е л н о  н а к л о н е н и е , ще се спрем 

накратко и на и д и о м а т и ч н и т е  к о н с т р у к ц и и  с  к о н к л у з и в н а  

с е м а н т и к а . Към тази група могат да бъдат причислени устойчиви 

изрази като без съмнение (= сигурно, несъмнено), не ще и дума (= 

безспорно), няма две мнения (= безспорно е, несъмнено е, сигурно е), 

няма съмнение (= сигурно е, несъмнено е), от километри личи (= 

очевидно е) и др. Срв: Рааб: Без съмнение някои страни използват 

ваксините като геополитически инструмент (https://news.bg/); Без 

съмнение: Екобомбата във Варненското езеро е била заложена, а 

институциите са си затворили очите (https://www.moreto.net/); Не ще 

и дума, че най-големите мераклии за кебапчета са сред 

журналистите (https://duma.bg/); Не ще и дума, Любомир Котев пак е 

развихрил завидното си разказваческо умение [...] (Х. Карастоянов); 

Няма две мнения, че изминалата 2020 година е една от най-черните в 

историята на човечеството (https://novini247.com/); Стояна 

Георгиева: Няма две мнения, че в България вече е лесно да станеш 

студент (https://nova.bg/); Акад. Петрунов: Няма съмнение, че 

третата доза ваксина за COVID-19 ще бъде необходима 

(https://trud.bg/); От друга страна, няма съмнение, че доверителят ми 

е пътувал заедно с друго лице [...] (https://haskovo-adms.justice.bg); 

Певицата публикува снимка от последната си фотосесия, на която 

от километри личи, че лицето ѝ буквално не е нейното 

(https://pik.bg/) и др. под. 

Както се вижда, най-често устойчивите съчетания от 

разглеждания тип заемат позиция в абсолютното начало на 

изречението и се използват като периферийни маркери за 

конклузивност не само в плана на миналото, но и в останалите 

темпорални планове.  

                                                 
29 Срв.: „Има достатъчно основания да приемем, че посочените три модални глагола 

(трябва, мога и бива – бел. моя, К. Ч.) са самостойни глаголи от типа на немодалния 

възнамерявам и следователно всеки модален глагол е просто сказуемо. Следващата ги 

глаголна група е друго сказуемо – на подчинено изречение, въведено с да. С други 

думи Искам да замина и Трябва да замина са еднакво сложни изречения“ [Й. Пенчев, 

цит. по Бояджиев, Куцаров, Пенчев 1999: 551]. 
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В заключителната част на нашето изследване можем да 

формулираме следните изводи: 

1. Съвременният български език разполага с богат набор от 

конклузивни лексикални модификатори, които с е  о т л и ч а в а т  с  

в и с о к а  ф р е к в е н т н о с т  в  г о в о р н а т а  и  в  п и с м е н а т а  

п р а к т и к а . Причините за широката им употреба са свързани с 

възможността чрез тях да бъдат експлицирани отделните нюанси на 

модалното значение к о н к л у з и в н о с т  – п р е д п о л о ж е н и е  или 

у м о з а к л ю ч е н и е , – както и да се изрази разликата в степента на 

убеденост на говорещото лице в реалността на предположението или 

умозаключението. Друга причина за функционалната им активност е 

фактът, че немалка част от тях са градивни елементи в състава на 

синтактични модификатори за конклузивност. 

2. Синтактичните модификатори в периферията на 

конклузивното микрополе се отличават със структурно разнообразие. 

Някои от тях са функционални конкуренти на лексикалните 

модификатори, но не са напълно идентични с тях в семантично и 

прагматично отношение (срв. напр. сигурно и сигурно е).  

3. И лексикалните, и синтактичните периферийни 

модификатори на конклузивността могат да се съчетават с ядрените 

средства от модалното микрополе (специализираните форми за 

умозаключително наклонение), както и с други периферийни средства. 

Нерядко се използват и автономно – като единствените експликатори 

на конклузивността. С помощта на някои от тях може да бъде 

преодоляна омонимията между умозаключителните и преизказните 

форми за първо и второ лице, както и да се актуализира функцията „по 

съвместителство“ на изявителния перфект в ролята му на конклузивен 

аорист30 – срв.: Той е живял в Париж (перфект), но: [Може би/по 

всяка вероятност/навярно/явно е, че и др. под.] той е живял в Париж 

(конкл. аорист). 
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Abstract: In this paper, two of the main characteristics of spoken language 

syntax will be discussed: dislocation and doubling of the internal argument of the 

predicate (subject of the sentence). Observations focus on syntactic variations for 

subject position in spontaneous and public spoken Bulgarian. Structural and 

thematic-oriented analyses are applied to demonstrate how speakers use syntactic 

structures in spoken interaction to express Topic of Focus of the sentence. 

Keywords: Spoken Bulgarian, Information structure, subject, dislocation, 

doubling of arguments 
 

От края на 90-те години на ХХ в. разликите между писмените и 

устните текстове привличат вниманието на лингвисти, изследващи 

емпирични данни от различни езици. Систематизацията, предложена от 

У. Чейф [Чейф 1994], е сред най-често използваните като отправна 

точка при анализ на спецификите, отличаващи двете форми на езика. 

Тя включва следните характеристики: спонтанност спрямо 

подготвеност; мигновеност/краткотрайност спрямо  

устойчивост/продължителност и преносимост; различия в темпото на 

произвеждане; прозодично богатство; естественост и ситуативна 

обвързаност.  

В писмените текстове високата степен на подготвеност се 

изразява в подбора и преднамерените редакции на текста. 

Спонтанността или по-ниската степен на подготвеност в устните 

текстове водят до елипси, повторения, фалстартове, автокорекции. Тези 

специфики са резултат и от линейността на устната реч: развитие във 

времето без „връщане назад” за преосмисляне и редактиране. Устната 

реч е ограничена във времето и от гледна точка на възможността за 

произвеждане (произнасянето е по-бързо от писането) и обработка на 
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съобщението, възприемане и осмисляне. В речевия поток се реализират 

синтактични единици, чиято структура не отговаря на структурните 

модели на фразите и изреченията в писмените текстове. Елипсите и 

повторенията също са част от особеностите на устната реч. 

Структурите допълнително се удължават от включването на различни 

елементи с прагматична функция (етикетни изрази, дискурсни маркери, 

прагматични частици  и под.).  

Устната комуникация протича обикновено под формата на 

диалог с пряко участие на комуникантите, смяна на ролите на 

участниците, обратна информация от слушателя към говорещия в 

момента на реализиране на речта. Говорещите разполагат с широк 

спектър от прозодични средства за модифициране на значението на 

изказването. В писмените текстове пунктуацията има по-ограничени 

възможности, затова открояването на определени елементи може да 

стане с графични средства – главни букви, смяна на шрифта, 

използване на различни цветове и под. Говорещите обикновено 

споделят една и съща комуникативна среда със своите 

слушатели/адресати, затова някои елементи от изказването може да не 

получат езиково изразяване, без това обаче да повлияе върху 

качеството/успешността речевия акт. Пропуснатите елементи „се 

подразбират” от речевата ситуация или от контекста. 

Паралингвистичните средства, специфични само за устната реч, може 

да се използват вместо лингвистичните, запълвайки елипсите, или да 

допълват вербално изразената информация. 

Синтактични особености на спонтанната устна реч са 

представени в редица изследвания, основаващи се на данни от 

различни групи езици. Част от мненията по въпроса са обобщени от М. 

Ковачева [Koвачева 2012]. В българското езикознание информация за 

синтаксиса на устната форма на езика се представя в прегледите на 

синтактичните диалектизми [Стойков 1993: 259–278]. Първото 

системно изследване на синтаксиса на българската разговорна реч 

прави И. Ангелова (Ликоманова). Тя посочва два вида типизирани 

явления, в резултат на които се реализират и два типа конструкции: с 

ирелевантност на синтактичен елемент или с липсващ релевантен 

синтактичен елемент [Ангелова 1994: 34]. Към първия тип спадат 

удвояванията на аргументи и различните видове повторения 

(удвояващият или повтореният елемент са ирелевантни за 
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синтактичната структура), а към втория – елипсите на изреченско 

равнище (липсва релевантен за структурата елемент).  

В предходни изследвания [Тишева 2014] бяха представени някои 

от особености в синтаксиса на разговорната реч: засилена употреба на 

лични местоимения подлози, особено за 1 л. ед. ч., в резултат на което 

се използват двусъставни вместо едносъставни изречения; удвояване на 

аргументи, дислокация; изпадане на предлога на от фразата в позиция 

на непряко допълнение (na-drop); конкуренция между средствата за 

въвеждане на някои подчинени изречения, напр. който, която, което, 

които и дето; когато и като и др. Предмет на представяне в 

настоящия текст са словоредните особености при реализиране на 

експлицитно изразения подлог. Наблюденията са върху примери от 

разговорната реч1 и от публичната, политическата, медийната и 

академичната устна реч2. 

При неутрален словоред подлогът е в началото на изречението, 

пред глагола и тази позиция се приема за типична (канонична). В 

български словоредните промени най-често са свързани с типа на 

предаваната информация: стара/нова, тема/рема, топик/фокус на 

изказването. С преместване, при което елементи, чието канонично 

място е пред глагола, се разполагат в позиции след него, обикновено се 

представя нова информация (фокус). С противоположното преместване 

– елементи, чието канонично място е след глагола, излизат пред него, 

се предава известна, позната информация (топик). В първия случай се 

говори за фокусиране, а във втория за топикализацията. 

Преместванията се различават от дислокациите по две важни 

особености. При преместване позицията, от която „тръгва” елементът, 

остава незаета, докато при дислокация на мястото на преместения 

елемент се появява удвояващо кореферентно местоимение. Поради 

наличието на два реда форми на личните местоимения в българския 

език, дислоцираният елемент може да бъде удвоен както с пълна 

(ударена) местоименна форма, така и с клитика. Втората особеност, 

отбелязана за дислокацията в редица езици, е, че преместеният 

конституент образува интонационно обособена фраза в началото на 

изречението. В българския език такова прозодично обособяване обаче 

се реализира доста рядко.  

                                                 
1 В края на тези примери е изписана абревиатурата РР. 
2 Тези примери са означени с абревиатурата ПР. 
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Типичното място на подлога е пред глагола. Тази позиция 

предполага възможности за преместване на надясно, след глагола, до 

достигане на финалната част на изречението. Следващите примери 

показват първия етап от преместването на подлога от началната 

позиция в първата позиция след глагола: 

и после тръгваме да търсим ние пръстен (РР); най-накрая си хареса 

той дънкова риза (РР)  

Трябва да се увеличат заплатите с 58% за да се покриват разходите 

(ПР) 

При неутрален словоред старата информация, означена с 

подлога, е в началото на изречението, а новата информация обикновено 

се носи от останалите или от някоя от останалите фрази. 

Преместването на подлога от началото към финала на изречението 

вероятно не е свързано с означаване на нова информация, а по-скоро 

служи за насочване на вниманието към елементите, следващи или 

предхождащи подлога в изречението, но не и към самия подлог.  

Подлогът може не само да бъде „изпреварен“ от глагола, но да е 

в края на изречението: 

И се ангажира СЪС СЕРВИЗ3 човека (РР); аз си мислех че ЩЕ МЕ 

ПОТИСКА тая книга/ защото преди така много трудно я четях (РР) 

Започват ДА ПРЕСЛЕДВАТ своите противници германците (ПР); 

Очевидно и при вас ВСЕ ОКОЛО ДЕТЕТО се въртят нещата (ПР) 

Промяната в словореда на подлога може да се свърже с процеса 

на фокусиране. Подлогът, разположен на обичайното си място, в 

началото на изречението, не е част от групата на фокуса. Когато 

подлогът е след глаголната група, фокусираният елемент се реализира 

на нетрадиционно за фокуса място – в зоната пред подлога. 

Словоредната промяна подпомага изтъкването, открояването на 

фокусирания елемент. Още аргументи за това, че преместването на 

подлога е свързано с топик-фокус конфигурацията, се откриват в 

изречения с глагола съм (със съставно именно сказуемо). 

Фокусираният елемент е от групата на сказуемото. За да бъде 

подчертан именно този елемент, се прилага механизмът на 

фокусирането – преместване на фокуса напред, от типичната за него 

позиция, която е след топика (подлога). Промяната на словореда води 

до изтъкване и подчертаване на фокуса: 

                                                 
3 С главни букви се означава фокусът на изказването. 
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вземи само нов компютър за тези пари/ въобще не се съгласявай на 

стар компютър трябва да е ЧИСТО НОВ тоя компютър (РР); Ангеле 

МНОГО им е тая храна! (РР) 

тука не СА реални проблемите ; тука не са РЕАЛНИ проблемите (ПР) 

Подлог в края на изречението се реализира и при още една 

конфигурация, в която обаче началната позиция не е празна, а е заета от 

именителна форма на лично местоимение, кореферентно с името от 

подложната група: 

те са сутрин мачовете (РР); а те къде живеят индианците (РР) 

Примерите с финален подлог, удвоен с местоимение, трябва да 

се анализират като дясна дислокация. Елементът е променил 

каноничното си място и вместо в началото на изречението се разполага 

в края му. Освободената позиция в началото на изречението е заета от 

лично местоимение, което е кореферентно с преместената в края на 

изречението именна фраза и се съгласува по число и по род с опората в 

нея. Фокусът на изказването се намира между двете фрази, 

представящи подлога. С удвояването като синтактичен механизъм 

допълнително се маркира участието на подлога в изразяването на 

топика (познатата информация).  

Примерите в анализирания корпус показват, че в устната реч 

продължава да действа отбелязаната от И. Ангелова тенденция към 

удвояване на подлога. Двата кореферентни елемента са в съседство, 

като местоимението предхожда името:    

ми тя сара си е най заслужила (РР); ами тя радост е титуляра (РР); 

той иво се оплакваше също че го боли пломбиран зъб (РР) 

При конструкциите с удвоено допълнение (клитична лява 

дислокация), допълнението се премества пред глагола, а освободената 

позиция в глаголната фраза се заема от личноместоименна клитика. 

Удвояването на подлога се реализира по различен начин. Няма 

преместване/дислокация, тъй като каноничното място на този аргумент 

е пред глагола. Изпълнено е обаче изискването за кореферентност на 

двата елемента, с които се означава подлогът – съществителното в 

именната фраза и личното местоимение в именителен падеж 

(местоимението подлог). И в тези конструкции именната фраза, която 

представя референта, е винаги определена. В анализирания корпус 

преобладават примерите, в които конструкциите с удвояване на подлога 

са в началото на репликата (в първото изказване на говорещия при 
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вземане на думата). Следващите примери показват, че този модел не е 

свързан само с първото изказване от репликата: 

и трябва да я махнеш/ за да влезеш/ пък те хората си седнали/ вече 

пък правостоящи имаше (РР)  

моят баща беше адвокат беше защитник на м_м на доста депутати 

министри и така нататъка и знам те хората казваха м_м няма за 

какво да ме осъдът нали (ПР) 

Конструкциите от този тип са разглеждани в трудовете по 

синтаксис на съвременния български език във връзка с разширенията 

на подлога или с обособените части в простото изречение. В 

Академичната граматика се посочва, че те се срещат и в разговорната, 

и в книжовната реч, но представените примери са само от 

художествени текстове. Те илюстрират и трите модела от устната реч – 

с начален удвоен подлог, с именна група подлог след глагола и с подлог 

в края на изречението. Преобладават примерите с подлог в 3 л., но има 

и пример с подлог във 2 л.: „Тя, бедната дама, започна да плаче… (Н. 

Вапцаров). Тя – пролетта - / дойде прекрасна (Н. Вапцаров). Вие, 

българите, може винаги да разчитате на радушно гостоприемство в 

нашата страна (Ив. Вазов)… Той пеел човека. / Това е прекрасно, нали? 

(Н. Вапцаров)…“ [Граматика 1983: 123]. Като причина за удвояването 

на подлога се посочва неопределеността на личното местоимение, по-

абстрактното му значение от съществителното име. Тази постановка 

води до извода, че основният елемент в позицията на подлога е 

местоимението, а именната група е удвояващият елемент. Според 

закономерностите при реализиране на дислокациите обаче основният 

елемент е именната група подлог, а кореферентното лично 

местоимение е удвояващият. След като именните фрази (лексикалните 

подлози) са определени, трябва да се предположи, че говорещият смята 

тази информация за известна и на слушателя. Вероятната причина за 

удвояването трябва да се търси в процесите за маркиране на топика от 

информационната структура. 

За механизма, довел до удвояване на подлога, при това без 

прозодично отделяне, важи изводът на Й. Пенчев: „При удвояването 

обаче то (именителното местоимение) се клитизира към лексикалното 

съществително, така че между местоимението и съседния лексикален 

подлог не може да има пауза. Въвеждането на пауза създава 

конструкция с обособяване... приложение (апозиция), а не удвояване на 

подлога“ [Граматика 1999: 565]. При удвояване на подлога, който е на 
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каноничното си място, пред глагола, може да се посочи, че 

конструкциите не са дислокации, защото поредността на елементите не 

отговаря на тази при дислокация – на първо място е местоимението, а 

не именната фраза. Освен това конструкциите с местоименен подлог в 

3. лице се различават по своите формални и комуникативно-

прагматични характеристики от конструкциите с местоимения за 1. 

лице – подлогът е говорещият или група, в която влиза и говорещият, 

или при местоимения за 2. лице – подлогът е адресатът на изказването 

или слушателят/множество от слушатели. Поради високата степен на 

определеност на лицата участници в комуникативната ситуация (1 и 2 

лице) удвояването на подлога в тези случаи трябва да се анализира 

самостоятелно, тъй като причините за процеса не могат да се свържат 

само с повишаване на информативността на изказването. Удвоеният 

подлог в началото на изречението и подлогът в дясна дислокация, в 

края на изречението, се различават помежду си и по наличието или 

липсата на паузи за отделянето им от останалата част на изречението. 

В устната реч се реализира и още един модел, който, поне 

външно, има сходства с удвояването на подлога: изречения с експле-

тивен/плеонастичен или формален подлог. Примери от този тип се 

срещат спорадично в публичната реч, като употребата им показва 

желанието на говорещия за смяна на регистъра, в който е издържано 

изказването. С личното местоимение то се отбелязва, без това да е 

необходимо или да се изисква от структурния модел на изречението, 

мястото на подлога в безлични изречения: 

то имаше някакъв мач от три часа (РР) 

По структура изреченията с формален подлог то не се 

различават от тези с просентенциално то. Само при втория тип 

изречения обаче то може да се замени с това:  

викам то ми е ясно/ че искаш абсолютно същия пръстен (РР) – викам 

това ми е ясно   

то пък за мъж е неподходящо някак си (РР) – това пък за мъж е 

неподходящо 

Ами то е като разликата да гледаш един филм / на малък екран и в 

киносалон (ПР) – Ами това е като разликата да гледаш един филм на 

малък екран и в киносалон. 

От тези във формално отношение двусъставни изречения, в 

които се реализира каноничният словореден модел с подлог пред 

сказуемото, се развиват нови употреби на местоимението то, които 
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приличат на употребата на удвояващите елементи в разгледаните по-

горе конструкции с преместване или дислокация на подлога:  

то тъкмо ние докато обиколим магазините и вика да ходим после да 

пийнем (РР) 

Еми разбира се в крайна сметка то няма да може 100% от хората да 

са грамотни (ПР) 

Моделът не може да се определи като удвояване, тъй като двата 

елемента не са кореферентни. Личното местоимение е 

десемантизирано и започва да функционира като прагматична частица4 

за привличане на вниманието или за подчертаване на комуникативно 

значима информация. Според Й. Пенчев този модел се реализира, 

когато „говорещият иска да подчертае правотата си – То наистина ми е 

студено” [Граматика 1999: 602]. Примерът, даден от Пенчев, има пряка 

връзка с модела на формалния подлог в безлични изречения. 

Примерите от устната реч показват развитие на модела и при лични 

глаголи и вероятно следваща фаза от десемантизацията на личното 

местоимение. 

Направените наблюдения позволяват да се направят следните 

изводи във връзка с реализацията на подлога в устната реч: 

- Удвояването на началния подлог, изразен с именна фраза, чрез 

лично местоимение, което е пред именната група, се реализира и в 

разговорната, и в публичната устна реч. 

- Конструкциите с удвояване на началния подлог се различават 

от тези  с преместен подлог в областта след глагола. Във втория случай 

може да се говори за дясна дислокация на подлога. Тя не се влияе от 

типа на речта – разговорна или публична. 

- В разговорната реч се разширява употребата на личното 

местоимение то, което от просентенциализатор и формален подлог се 

превръща в прагматична частица в началото на репликата.  
 

 

Цитирана литература 

 

Ангелова 1994: Ангелова, И. Синтаксис на българската разговорна реч (в 

съпоставка с руски, чешки и полски език). София: УИ Св. Климент Охридски, 1994. 

Граматика 1983. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. III. 

Синтаксис. София: Издателство на БАН, 1983. 

                                                 
4 Примери от разговорната реч за то като прагматична частица е представен от М. 

Ковачева (приложение ІІ в Ковачева 2012). 

256



Граматика 1999: Бояджиев, Т., И. Куцаров, Й. Пенчев. Съвременен 

български език. София: Издателска къща Петър Берон, 1999.  

Koвачева 2012: Kovatcheva, М. Spontaneous Spoken language and Linguistic 

Theory. Sofia: University Press St. Kliment Ohridski, 2012. 

Стойков 1993: Стойков, С. Българска диалектология. София: Издателство на 

БАН, 1983. 

Тишева 2014: Тишева, Й. Синтактични особености на устната реч. – В: Как 

говори съвременният българин. Т. 1. Граматика и устна реч. София: Фондация Фокус, 

2014, 157 – 180. 

Чейф 1994: Chafe, W. Discourse, consciousness, and time. Chicago and London: 

The  University of Chicago Press, 1994. 

 

257

Книга 7, 2021



ФЕНОМЕНЪТ ДЕТСКА РЕЧ В СВЕТЛИНАТА НА 

МНОГОСТЕПЕННИЯ МОДЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА РЕЧ1 

 

Димитър Попов и Велка Попова,  

Шуменски университет Епископ Константин Преславски“,  

laling@shu.bg 
 

 

THE PHENOMENON OF CHILDREN’S SPEECH IN THE LIGHT 

OF THE MULTIFACETED MODEL OF BULGARIAN SPEECH 
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Konstantin Preslavsky University of Shumen,  
 

Abstract: The article aims to highlight the importance of the Multilevel Model 

of Bulgarian Speech (Popov 2005) which is based on the trichotomy standard – 

substandard – nonstandard (Koester-Toma 1993) in the paradigm of modern 

Bulgarian research on language variety. The second part of the article offers definitions 

of the concepts children’s speech, child-directed speech and specific children’s 

vocabulary (i.e. words which in dictionaries are marked as ‘child language’). These 

vocabulary items refer to the substandard in the process of its assimilation, to the 

substandard and to the nonstandard respectively. 

Key words: Multilevel model of Bulgarian speech, standard – substandard – 

nonstandard, children's speech, child-directed speech (baby talk) 
 

1. Увод 

В предлаганата статия се прави опит да се открои мястото на 

Многостепенния модел на българската реч [Попов 2005], който е 

базиран на трихотомията стандарт – субстандарт – нонстандарт 

[Кьостер-Тома 1993], в парадигмата на съвременната българска 

вариететна лингвистика. Във втората част на изложението е 

предложено етаблиране на концептите детска реч, child-directed speech 

и специфични детски думи (т.е. думи, които са маркирани в тълковните 

речници с бележка „детски“), при което те се съотнасят съответно към 

субстандарта в процеса на усвояването му, към субстандарта и към 

нонстандарта. 

 

 

                                                 
1 Това изследване е частично финансирано от Българската национална 

интердисциплинарна изследователска инфраструктура за ресурси и технологии в 

полза на българския език и българското културно наследство, част от европейските 

инфраструктури CLARIN и DARIAH – КЛаДА-БГ, договор ДО1-272/16.12.2019. 
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2. Лингвистиката на вариативността и нейните проекции в 

Многостепенния модел на българската реч 

Лингвистиката на вариативността като част от социолингвис-

тиката в рамките на приложната лингвистика се занимава с много-

образието на формите и изобщо с вариативността в сферата на даден 

естествен език и съответно в идиолектите, опитвайки се да свърже 

проявите на речевата вариативност с извънезиковите фактори като 

възраст, пол / джендър или социална / регионална принадлежност и 

наблюдавайки индивидуалните специфични стилистични изменения и 

характеристични особености в употребата на речта. 

Вариететът като форма на съществуване на езика е 

обобщаващо понятие, в което се вписват всички възможни различни 

субкодове; това е общ термин за обозначаване на някаква особена 

кохерентна езикова форма, при която могат да бъдат използвани 

специфични екстралингвистични критерии за дефинирането й като 

разновидност. Например географски дефинираният вариетет е 

известетен като диалект, вариететът на социална основа – като 

социолект, функционалният вариетет – като професионален език, 

подезик или жаргон, а ситуационният вариетет – като регистър 

[Бусман 1990: 827]. 

В духа на вариететната лингвистика целокупният български 

език би могъл да бъде представен обобщено като някаква абстракция в 

смисъл на диасистема, изградена от вариетети, които да послужат за 

многоаспектното моделно описание на езиковата личност с цел 

лингвистичното й профилиране. Във връзка с това може да бъде 

използван приносът на Петер фон Поленц [фон Поленц 2000: 62–64], 

който обособява следните сфери на вариативността, в които могат да 

бъдат реализирани конкретните варианти и техните вариетети: 1) 

Идиолектни варианти: индивидуални езикови навици на дадена 

личност; 2) Локални (диалектни) варианти: конкретните местни 

диалекти; 3) Регионални (ареални) варианти: източнобългарско наречие 

(единица, обединяваща няколко диалекта), западнобългарско наречие 

[срв. Трубецкой 1923, Стойков 2002: 27]; 4) Държавни (номенклатурни) 

варианти; 5) Политически варианти (политолектни елементи): 

различия в употребата, базирани на светогледни, идеологически и 

корпоративни ментални предубеждения, пристрастия и нагласи на 

носителите на езика, свързани с политическа идентификация или 

принадлежност към партия; 6) Социолектни варианти (социолекти): 

професионални, корпоративни; 7) Функционални / ситуационни 

варианти: предопределени от конкретните комуникативни функции и 

цели, от типовете действия, от типовете ситуации; 8) Исторически – 
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стилистични варианти: употребата на остаряла лексика (архаизми, 

историзми, етнографизми) и пр. 

В американската вариететна лингвистика, която се занимава с 

въпросите на структурната хетерогенност и вътрешноприсъщата 

вариабилност на естествения език, централно място заема опорният 

термин лект (от гр. λέγω, λεκτος, λεκτόν – говор, дума, израз) в смисъл 

на всякакъв вид различим вариетет в езика и речта (регионален, 

социален, локален и пр.). Съответните термини като социолект, 

диалект, идиолект са сложни думи, в които той съществува като базов 

елемент, докато първите съставки индикират конкретния тип на 

вариетета. 

Особено важен е и въпросът за това в какви езикови сфери се 

наблюдават формите на вариетет и какъв е режимът на тяхната 

употреба. Като подходяща парадигма за таксономично представяне и 

моделно класифициране на вариативните явления може да се използва 

трихотомията стандарт, субстандарт и нонстандарт. 

По традиция „в българското езикознание, за разлика от 

ситуацията в руското, немското или романското езикознание например 

(виж прегледа на Кьостер-Тома 1993), книжовноезиковата система 

обикновено не се характеризира чрез идеята за стандарт и 

стандартизация. Сред малкото случаи, в които езиковите явления 

последователно се оценяват като част от стандарта или субстандарта на 

българския език, могат да се посочат материалите от заседанието на 

Международната комисия за славянските книжовни езици на тема 

„Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти“, 

проведено през 2004 г.” [Тишева 2013б: 27]. 

Трихотомичният подход обаче вече е апробиран върху 

разнообразен български речев материал и по-конкретно е приложен в 

отделни българските приноси, посветени на вариативността в 

произношението в режима на стандарт, субстандарт и нонстандарт, на 

вариативността в детския език, или на вариативните прояви в 

теоретичен и прагматически аспект с оглед на езиковата ситуация, 

както и на анализа на съвременната устна реч при общуване в медийна 

среда [Попов 2005, 2012, 2013; Попова 2005, 2009; Иванова 2013; 

Тишева 2011, 2013а, 2013б]. 

Йерархичният модел на трихотомията стандарт – субстандарт – 

нонстандарт предоставя добри възможности за диференцирането на 

речевите разновидности по хоризонтала и по вертикала. „Като едно от 

предимствата на този тристепенен модел за описание на отношението 

между нормата и узуса се посочва възможността за многоаспектна 

характеристика на явленията и по вертикалната ос (с отчитане на 

йерархията между подсистемите), и по хоризонталната ос (при анализ 
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на явления от едно и също равнище), както и отделянето на „високи“ и 

„ниски“ варианти“ [Тишева 2013б: 27]. 

Необходимо е обаче и терминологично уточняване на трите 

понятия, за да се избегнат възможни разночетения. 

В немскоезичната лингвистика се изхожда от термина 

Standartsprache (стандартен език), който е противопоставен на 

диалектите и социолектите (Левандовски 1979; Бусман 1990). В англо-

американската лингвистична традиция се използват термините 

Nonstandart (нестандартен език) и Substandart (субстандартен език) за 

обозначаване на „некоректните употреби” по отношение на нормата, 

които се различават от кодифицираните в стандартния език: 

„Субстандарт – използване на речеви звукове или форми, 

различаващи се значително от тъй наречения стандартен език, и често 

обозначавани като вулгарни или некоректни, съответстващи на модела 

на езикова употреба на определена общност“ [Речник по приложна 

лингвистика 1985]. Като синоними за субстандарт тук се предлагат 

употребите разговорна реч, сленг, вулгаризми, просторечие. 

През втората половина на 20-ти век българското езикознание 

съсредоточава вниманието си предимно върху изучаването на 

кодифицирания книжовен език – стандарта. Поради това и въпросите 

на книжовното произношение са добре разгледани и представени в 

научната продукция. Интересът към изучаване на така наречения 

“отрицателен езиков материал”, който се проявява в речта предимно в 

неофициалните сфери на общуване, се засилва след 60-те години на 20 

век както под влияние на теренните диалектоложки проучвания и 

последвалия прагматически подход в изследванията, така и поради 

повишения интерес към изучаване на живата разговорна реч в градски 

условия, а също така – заради екзотиката на жаргонната практика [срв. 

Стойков 2002; Бояджиев 1966, 1994, 2005, 2008, 2012; Виденов 1998, 

2010 и др.]. 

Различието между стандарт – субстандарт – нонстандарт не 

трябва да се осъществява на дихотомичната плоскост правилно – 

неправилно, защото подобно противопоставяне изглежда днес 

изкуствено и наивнореалистично. Е. Радке предлага да се говори от 

една страна за диатопична (глобално регионална – локално регионална) 

класификация на субстандарта, а от друга – за диастратична 

класификация (т.е. „висока” и „снижена” употреба на речевите 

явления) [срв. Холтус, Радке 1990].  

Според Д. Попов [2005: 193] обаче при открояването на релефа 

на разновидностите на българската реч с оглед на варирането ú в 

различни типове дискурс по-рационално би било да се въведе 

многостепенен модел. В този контекст като важен принос за 
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българската лингвистика може да се определи създаването на уникален 

Многостепенен модел на българската реч [Попов 2005; 2016]. Той е 

представен графично в Схема №1: 

 

Схема № 1: Многостепенен модел на българската реч 

 

 
 

Изхождайки именно от прилагането на такъв модел за 

разграничаването на стандарт – субстандарт – нонстандарт, към 

сферата на субстандарта би било целесъобразно да бъдат отнесени 

езиковите разновидности, имащи относително системен характер на 

всички езикови равнища (напр. диалектите, разговорно-битовата реч), 

докато нонстандартът включва езикови формации, които не са 

представени систематично и се проявяват на лексикално-

фразеологично или фонетично равнище (напр. жаргон, сленг, 

вулгаризми). Понеже разглежданият модел има динамичен, а не 

статичен характер, необходимо е да се уточни, че стихията на 

разговорната реч, която се представя с две разновидности, заема 

междинно положение: към стандарта се отнася нейната официално-

разговорна разновидност, докато към субстандарта – нейната 

разговорно-битова разновидност. 

Междинно положение между субстандарта и нонстандарта 

заема също просторечието, което функционира като социолектна 

особеност. В този смисъл Т. Бояджиев отбелязва, че „просторечието не 

е закрепено ареално за определена езикова територия. То не е синоним 

на термина „полудиалект”, а наддиалектна езикова стихия, която се 

намира извън пределите на книжовния език. Описва се ретроспективно 

в сравнение с него и в съпоставка с другите езикови подсистеми, за да 

се покаже несъответствието на неговия характерен узус, който винаги 

заема контрастна функция спрямо стандарта. 

Освен с наддиалектната и териториалната си неприкосновеност 

просторечието се отличава и с голямата си нееднородност по състава 
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на носителите му и в собствено лингвистично отношение. Въпросът за 

носителите на просторечието е един от най-сложните общи проблеми 

при изучаване на градската реч. Носителите на просторечието са 

граждани по рождение, които не владеят книжовния език или не са 

овладели напълно книжовните норми. 

Съвременните социологически изследвания, които определят 

промените в социалния състав на обществото, отбелязват, че в 

градовете се оформя малочислен маргинален тип личности без 

образование, които само частично са скъсали със селото. В зависимост 

от индивидуалните и социалните им признаци и от това доколко здрави 

и редовни са връзките им със селото, речта на този социален слой от 

полуобразовани носители на езика е пъстър сбор от диалектни черти и 

престижни езикови елементи, характерни за разговорната реч. 

Трябва да се отбележи обаче и социалната нееднородност на 

лицата, които владеят просторечието. В речта на по-старото поколение 

има значителна диалектна окраска във фонетиката и морфологията. 

Речта на необразованото по-младо поколение се сближава с младежкия 

жаргон и е по-малко определена в набора на типичните черти на 

просторечието в контраста му с книжовния език.“ [Бояджиев 2005: 55]. 

Разпределението на жаргона, сленга и вулгаризмите в сферата 

на нонстандарта се обуславя от екстралингвистичните параметри и в 

този смисъл се говори за социално и ситуационно детерминирани 

разновидности на речта, които допринасят за изграждането на 

цялостния стилистичен регистър на говорещия. 

Ако за стандартния език най-важният екстралингвистичен 

параметър е официалност / неофициалност на общуването, то при 

нонстандарта речевата дейност се осъществява независимо от този 

параметър. При официалното общуване в речта на носителите на езика 

може да се наблюдава и вариране от нормата в стандарта до узуса в 

нонстандарта. Това облекчава комуникацията и зависи от 

референциално-ролевите отношения между комуникантите, техния 

социален статус и други фактори, изпълняващи прагматически 

функции в общуването. За отделянето на нонстандарта спомагат също 

и териториалната принадлежност, образователният ценз и социалният 

статус, ситуативността, отношението на говорещия към събеседника 

(адресата на речта), целта на комуникацията и др. 

В следващата част от изложението на настоящата работа 

вниманието е по-специално насочено към феномена детска реч и 

неговото място сред останалите разновидности на българската реч с 

оглед на трихотомията стандарт – субстандарт – нонстандарт, 

заложена в Многостепенния модел на българската реч. 
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3. Детската реч в термините на Многостепенния модел на 

българската реч 

Най-достъпната за наблюдение част от мозайката на 

„отрицателния езиков материал“ е именно детската реч. Тук ще бъде 

направен опит да се стратифицира употребата на детската реч в реални 

условия, в условия на имитация и в условия на стилизиране, което 

налага разграничаването на три различни концепта, а именно: 

ДЕТСКА РЕЧ1 – ДЕТСКА РЕЧ2 – ДЕТСКА РЕЧ3 (Таблица №1), 

които на практика често се обозначават с един и същ термин детска 

реч. Тази диференциация е основана на представения по-горе 

Многостепенен модел на българската реч [Попов 2005; 2016], в който е 

вграден многокомпонентният модел стандарт – субстандарт – 

нонстандарт [Кьостер-Тома 1993], в който се обособяват съответно 

три спецификации на опозицията система – норма. 

 

Таблица №1: Разграничаване на понятията детска реч1,  

детска реч2 и детска реч3 

 

концепт същност 

ситуация 

на 

употреба2 

други обозначения 

стандарт – 

субстандарт 

– 

нонстандарт 

Детска 

реч1 

речта в процеса на 

езиковата онтогенеза 

Д → Д 

Д → В 

(бълг.) реч на децата / 

(рус.) детская речь / 

(англ.) child language 

субстандарт 

(в процес на 

усвояване) 

Детска 

реч2 
вид регистър на „входа“ В → Д 

(бълг.) реч на 

възрастните към децата 

/ (рус.) язык нянь, 

материнская речь, 

мамкин язык, 

автономная детская 

речь  / (англ.) motherese, 

baby talk, child-directed 

speech 

субстандарт 

Детска 

реч3 

Детски думи и изрази, 

използвани в общуването 
В → В 

стилизирано говорене 

на възрастен “по 
нонстандарт 

                                                 
2 В тази колона се използват съкращенията В и Д за обозначаване съответно на 

възрастен и дете, а формулите със стрелките дават информация за разпределението 

на ролите в типовите комуникативни ситуации, а именно: Д → Д = ‘адресантът и 

адресатът са деца’; Д → В = ‘адресантът е дете, а адресатът възрастен’; В → Д = 

‘адресантът е възрастен, а адресатът дете’; В → В = ‘адресантът и адресатът са 

възрастни’. 
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между възрастни за 

изразяване на нежност, 

близост, ирония и т.н. 

Напр. в английски и в 

испански са 

засвидетелствани такива 

употреби в обшуването 

между любовници – [срв. 

Фергюсън 1975]. 

детски” / с използване 

на думи, 

регламентирани в 

речниците като “дет.”/ 

“детск.” 

 

Както се вижда от таблицата, в етаблирането на трите 

анализирани концепта е заложен трикомпонентния модел на езика, 

според който Детска реч1, Детска реч2 и Детска реч3 се отнасят 

съответно към субстандарта в процеса на усвояването му, към 

субстандарта и към нонстандарта. С други думи за анализа на дадените 

феномени особено съществено е отчитането на отношението система-

норма, което е представено в модела по следния начин: 

 

Схема №2: Проекции на дихотомията система – норма в модела 

стандарт – субстандарт – нонстандарт 

 

Стандарт субстандарт нонстандарт 

система/ норма 

+ / + 

+ система / норма 

+ /  

система / норма 

- / - 

* Н о р м а т а  к а т о  к о д и ф и к а т о р ,  

к о р е к т и в  

о т л и ч и т е л н а  х а р а к т е р и с т и к а :  

списъци от единици – 

изключения от правилата 

(“лингвистични 

прашинки”) 

свръхсистемност и по-

висока прозрачност (в 

сферата на 

оказионализмите) 

езикови единици в 

стилизирана употреба 

 

Както се вижда от схемата, в основата на йерархичния 

многостепенен модел стандарт – субстандарт – нонстандарт не е 

заложена дихотомията правилно - неправилно, и обособяването на 

последните два компонента се осъществява на базата на опозицията 

„системно-несистемно“. Така към субстандарта се отнасят всички 

езикови разновидности, обладаващи система на всички езикови 

равнища, докато в нонстандарта се включват езикови формации, които 

не представляват система и се реализират преимуществено на лексико-

фразеологично равнище. 

В този ред на мисли при изучаването на Детска реч1 и Детска 

реч2, от една страна, и на Детска реч3, от друга, трябва да се пристъпва 
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строго диференцирано, доколкото в първия случай става дума за два 

субстандартни феномена, които са тясно свързани помежду си и се 

отличават с висока системност, а във втория – за изолирана 

нонстандартна езикова формация без собствени признаци на 

системност. След направените уточнения в по-нататъшното изложение 

вниманието ще бъде насочено към Детска реч1. 

Ако се подложат на сравнение реплики, извлечени от записи 

съответно на детска реч (продуцирани от дете, представен в примерите 

като Д) и на разговорна реч (продуцирани от възрастен, представен в 

примерите като В), то нерядко е трудно да се определи точно коя от тях 

принадлежи на дете и коя – на възрастен, намиращ се в ситуация на 

непринудено общуване, срв напр.: 

 

В: Ко [:какво] ми дадакаш [: повтаряш да-да-да]! 

Гледам жената плаче ... 

Да недея ли?! Ще дея колкото си ща! 
 

Д: Тече, ко[:какво] ми мъмъкаш [:повтаряш рмъ-рмъ-рмъ]! 

  Тука има едно момченце спинка. 

 

В този смисъл детската реч би могла да се дефинира като 

спонтанна и непринудена разговорна реч. Съответно и речта на 

възрастните, осъществявана в аналогични ситуации, е също 

разговорна. Така че когато се коментират едни или други 

„неправилности“ в речта на детето, трябва първо задължително да се 

уточни, че то говори по този начин поради факта, че неговата реч се 

строи по правилата на разговорната реч, която е отделна система. И 

така, ако детската реч се изучава като съотносима предимно с нормите 

на разговорната реч на възрастните, а не с нормите на писмената или на 

официалната реч, то може да се очаква, че резултатите ще бъдат много 

по-системни: детската реч „в норма“ ще се окаже по същество 

нормативна разговорна реч. С други думи, интерпретацията на данните 

на детската реч естествено се вписва във вече съществуващия модел, в 

който разговорната реч е противопоставена на кодифицирания 

книжовен език (стандарт – субстандарт). И по-точно би могло да се 

каже, че всъщност детската реч е формиращата се система на 

разговорната реч (т.е. субстандартът в процес на формиране), 

противопоставена на кодифицирания книжовен език (стандарта). 

Още най-ранните данни на детска граматика съдържат 

достатъчно доказателства за отнасянето на разглеждания феномен към 

субстандарта. За това недвусмислено говорят случаите на 

свръхгенерализация и грешките по аналогия, които, от една страна, се 

разглеждат като отклонения от нормата, а от друга страна – като 
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напълно допустими от системата на езика. Много от тях имат своите 

аналози в речевата продукция на възрастните, което автоматически 

превръща детската реч в своеобразен изследователски плацдарм за 

изпробване на едни или други отклонения от нормата, регистрирани в 

областта на субстандарта. 

Интерес в това отношение представляват случаите на 

изоставяне на нормативните аористни форми за 1 л. ед. ч. при 

употребата на глаголите от ІІ макроклас и предпочитане на съответните 

форми, характерни за І макроклас, с които изобилства речевата 

продукция на съвременните българи по цялата езикова територия. Това 

явно се дължи на подчертаната естественост на глаголите от първия 

макроклас, което се потвърждава и съответните факти от детската 

речева продукция3, срв. глаголни форми, като напр. в: одах вм ходих 

(TEF, 2;03.23), дадах вм. дадох (ALE, 2;03.12); в императивната форма 

за 2 л. ед. ч. няма пушаш вм. няма да пушиш (TEF, 2;01.16) и др. 

Тенденцията към „аглутинация“, характерна и за речта на 

възрастните, в онтогенезата би могла да се наблюдава в сферата на този 

тип отклонения, при които явно се проявява стремеж към съхраняване 

на основата, която се схваща от тях като изходна за конституирането на 

парадигмата на съответния глагол, а именно: яда вм. ям (ALE, 1;09.19), 

можила вм. могла (ALE, 2;03.12); ях вм ядох, яди/айде яди вм. яж 

(TEF, 2;02.16), можа вм. мога (TEF, 2;04.21), йежих вм. срязах (TEF, 

2;05.25), беча / блеча вм. облека (срв. също изях вм. изядох – IVE, 2;04 – 

късен говорител), дах вм. дадох; да вм. даде (NIK, 2;09) и др. В 

посочения тип грешки от речевата продукция на децата ясно се 

откроява тенденцията към ограничаване на по-малко системните 

явления и заместването им с такива, които се отличават с по-висока 

степен на системна адекватност. Много често се случва в процеса на 

речевата интеракция децата да използват наготово подадената им в 

репликата на възрастния езикова единица, като при образуване на 

нужната им форма те всъщност заменят само крайния афикс, без да 

отчитат предписваните от нормата отклонения, срв. напр.: 

 

MAM: Не, не мога. 

DIA: Могиш [:можеш], мамо, моогиш [:можеш]! 
 

                                                 
3 В следващата част от изложението приведените примери са ексцерпирани от 

дневници на детското речево развитие (т.н. бебешки биографии) и от първия 

български корпус с детска реч Bulgarin Labling Corpus, публикуван на платформата 

CHILDES [Попова, Попов 2020]. Говорещите лица са обозначени с трибуквени 

кодове, извлечени съответно от имената на децата (ALE, TEF, IVE, NIK, DIA) и от 

названията на ролите на възрастните (BAB от баба, MAM от мама, EXP от 

експериментатор). 

267

Книга 7, 2021



BAB: Не можеш - остави! 

TEF: Можа [:мога], бабо. 
 

EXP: Дай аз да държа! 

DIA: Държи-държи [: дръж–дръж]! 

 

При някои деца се среща специфична употреба на винително 

лично местоимение за ж.р. га вместо я по аналогия със съответното 

местоимение за м. р. и ср. р. го (IVE, 2;7.17: Да, ето виж га, Няма га; 

TEF, 1;11.04: Мий га, Дай ми га!; TEF, 1;11.25: Тетито га дава баба!; 

TEF, 1;23.02: Ето га каката). Интересно е да се отбележи тук, че 

местоименната форма га е напълно оригинално образование, тъй като 

не се предоставя от езика на входа  при съответните деца, 

същевременно тя се съдържа в някои български диалекти, което е 

доказателство за висока степен на системност. Същевременно при 

успоредната употреба на кратката винителна форма я се наблюдава 

необичайно, но напълно мотивирано от действието на аналогията, 

съгласуване от типа: Ета я; Ета я бонката (обичайно за TEF във 

възрастта 1;11.09 – 2;0.23, когато се срещат и подобни примери 

съответно с га и ги от типа на Ета га и Ети ги). Подобни случаи на 

съгласуване се наблюдават при словосъчетания от най-различен тип 

(срв. напр.: малкото мечо вм. малкия мечо, ноги аботи вм. много 

работи и др.). Тези отклонения биха могли да се интерпретират и като 

резултат от действието на тенденцията към естественост, при която в 

едни случаи определящ фактор за съгласуването се оказва не 

граматическият род, а завършекът на думата; в други случаи пък 

съгласуването дотолкова разширява своята сфера на проявление, че се 

стига до разпространяването на формоизменението и върху 

неизменяеми думи (наречия, частици). Това би могло да се коментира 

като хиперпродуктивност. 

Особено интересни в това отношение са примерите за 

свръхгенерализация на флексията -и за обозначаване на грамемата 

‘множествено число’ не само при имена, но и при глаголи, 

наблюдавани в речевата продукция на едно от едно от изследваните 

лица (TEF, 2;0.23), срв. напр.: 

 

BAB: Я виж какво има в кашона! 

TEF: Ноги [:много] аботи [:работи] ими [:има]. 
 

VEL: Какво правят те? 

TEF: Пинки [:спинкат]. 
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Най-често срещаният количествен детерминатив за имената е 

флексията -и (при многосричните съществителни, прилагателните, 

голяма част от местоименията), с което вероятно би могло да се обясни 

разширеното ú използване в детската реч за образуване на плурални 

форми. Към списъка на коментираните примери се вписва също и 

случаят, при който едно изследвано от нас дете (DIA) показва за 

известен период от време предпочитание към оказионалната форма 

неги вместо нормативната суплетивна форма тях [срв. подобни 

примери в Коспартова 1976]. 

Всъщност примерите за свръхгенерализация в областта на 

словоизменението и словообразуването, с които изобилства детската 

реч, свидетелстват за наличието на система от правила в езиковото 

съзнание на детето, чието строго спазване довежда до възникването на 

езикови иновации, отличаващи се с висока степен на прозрачност и 

иконичност. Тяхното стабилно и регулярно присъствие в детската реч 

би могло да се интерпретира като хиперсистемност. Това автоматично 

изключва и най-малката възможност за колебание при определянето на 

мястото на детската реч в тристепенния модел стандарт – 

субстандарт – нонстандарт. От една страна, тя се оказва 

„отрицателен материал“ по отношение на нормите на стандарта, а от 

друга – не се вписва в нонстандартните вариации от типа на сленг, 

жаргон и др. – срв. [Кьостер-Тома 1993], които се характеризират с 

отсъствието на системност. 

Детската граматика поражда непрекъснато иновации, които 

нормативната граматика изключва. Голяма част от тях са предположени 

от общата стратегия на усвояване на езиковите правила, а именно: 

първоначално се усвояват най-основните, дълбинните модели на езика. 

„Правилата, предназначени за широките класове от явления, се 

формират по-рано, отколкото правилата, отнасящи се до 

подкласовете“ [Слобин 1984: 190–191]. Тази универсална тенденция, 

формулирана от Д. Слобин, има дълбоки корени. Фактически именно 

тази толкова важна стратегия за овладяване на езика е имал предвид Е. 

Косериу, когато пише, основавайки се на предложеното от него 

разграничение на понятията система-норма: „... от гледна точка на 

езиковите навици постоянно се наблюдава несъответствие между 

знаенето на системата и знаенето на нормата. Познаването на нормата 

означава по-висока степен на култура, доколкото тя предполага 

осведоменост не само за възможностите за това, как може да се каже на 

даден език, но и за това, какво действително се говори и се е говорило, 

т.е. за традиционната реализация. Системата се научава много по-рано 

от нормата: преди да научи традиционните реализации за всеки частен 

случай, детето научава системата от „възможности“, което пък 
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обяснява неговите чести „системни“ образувания, противоречащи на 

нормата и постоянно поправяни от възрастните“ [Косериу 1963: 237]. 

Тези свръхсистемни образования, конструирани по общите правила и 

без отчитането на частните, съставят основната част от детските 

речеви иновации. Ако в езика на възрастните речевият факт се поражда 

по следния начин: система → норма → реч, то при децата това се 

осъществява по-опростено, а именно: система → реч. Затова и 

анализът на детските иновации в голяма степен допринася за 

изясняването на сложните отношения между системата и нормата в 

съвременния език и има голямо значение за теоретичната лингвистика. 

Тристепенният модел система – норма – реч е, разбира се, доста 

опростен и схематичен. В действителност и системата, и нормата се 

характеризират с многостепенна структура. Така например, в системата 

може да се обособи ядро, в което са концентрирани най-общите 

езикови правила, и периферия, съдържаща правилата с по-ниска 

степен на обобщеност, в които са отразени ограниченията за правилата 

от ядрото. Нормата също е нееднородна: в нея типичното, регулярното 

се намира на границата между системата и уникалното, единичното, 

образно обозначено от Фердинанд дьо Сосюр като „лингвистични 

прашинки“. Така че реалното пораждане на езиковите единици е много 

по-сложно и това налага трансформация на модела: система → норма 

→ реч, а именно: ядро на системата → периферия на системата → 

гранично пространство между системата и езиковата норма → реч. 

Между пограничните нива се разполагат своеобразни филтри, 

ограничаващи действието на модела на по-ниското равнище. В 

качеството на филтрите се проявяват различни фонетични, формално-

структурни, лексико-синтактични забрани, които са съвършено 

немотивирани. В тези случаи човекът, който овладява езика, трябва 

просто да запомни механично, че към определен списък от думи 

дадено правило е неприложимо (това са всъщност изключенията от 

правилата). В речевата онтогенезата, обаче, до определен момент 

системата от филтри отсъства. Усвояването на езика може да се 

представи като овладяване на правилата на прехода от ядрото на 

системата към речта, усвояване на сферата на прилагане на правилата с 

отчитането на различен род филтри и ограничения. 

Фактите на речевата онтогенеза биха могли да се определят като 

надежден доказателствен материал за проучването на действащите в 

съвременния български език тенденции, тъй като те са 

хиперболизирано представени именно в детската реч (и по-точно в 

т.нар. граматични отклонения / грешки). В процеса на овладяването на 

граматиката ярко се откроява стремежът към абсолютизация на 

езиковата система, който намира израз в разширяване на сферата на 
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действие на актуалните езикови модели за сметка на тези, които биха 

могли да се дефинират като архаизирани. По този начин обемът на 

несистемните граматични явления („граматични форми, които реално 

съществуват в езика, но езиковото съзнание на българина не ги 

възприема като моделирани“, доколкото става дума за „словоформи-

вкостенялости, остатъци от минали състояния на езика, когато са били 

членове на граматичната система“ и „са запазени по силата на 

традицията ...” [Коспартова 1969: 537]) се оказва максимално 

ограничен за сметка на разширяването на обема на максимално 

устойчивите елементи, които са „възловите звена на системата в 

определен етап от нейното развитие“ [Коспартова 1969: 536]. Този ясно 

изразен стремеж към абсолютизация на системата и към игнориране на 

каквито и да било извънсистемни елементи в процеса на овладяване на 

граматиката прави възможно в детската реч да се визуализират 

процесите в субстандарта, където те се оказват отразени „като през 

увеличително стъкло“ [Коспартова 1969: 544]. 

В този смисъл системата на детския език може да се оприличи с 

опростено и пределно логизирано копие на усвоявания език, което 

обаче на всеки отделен стадий от развитието се отличава със 

значителна специфика. В езиковата онтогенеза постепенно се сменят 

временни езикови системи, всяка от които отразява собствена, също 

така временна когнитивна система. Така, за да бъде адекватно и пълно 

представен феноменът детска реч1, е необходимо да се приложат 

комбинирано “вертикалният” и “хоризонталният” подход, което 

предполага съответно: сравнение със системата на усвоявания език 

(езика-цел), в резултат на което се уточняват параметрите на 

“правилното” и “неправилното” в тази социална (възрастова) 

разновидност на българския език, както и последователността в 

усвояването на езиковите правила (общи правила → частни правила → 

изключения); анализ на всяка една временна езикова система, 

характеризираща отделните онтогенетични фази, при което се отчита 

нейният автономен характер и спецификата на езиковите правила и 

единици. 

От особена важност при това е и решаването на въпроса за 

ролята на детска реч2 като своеобразен медиатор между традиционно 

установената езикова система на възрастните и капризната променяща 

се система на детския език, между стандарта и субстандарта. Наред с 

това, изучаването на този специфичен регистър за общуване на 

възрастните с децата вероятно би довело до разкриване на някои важни 

предпоставки за успешното и бързо усвояване на езика в ранна възраст, 

тъй като именно в него системата на езика-цел е представена във вид 

на програма минимум на входа. 
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4. Заключение 

В настоящата работа беше направен опит да се даде в едри 

щрихи една обща представа за съвременната българска вариететна 

лингвистика, в която приносите на проф. Тодор Бояджиев и на неговите 

преки ученици представляват значима част. Специално внимание беше 

отделено на Многостепенния модел на българската реч [Попов 2005], 

тъй като той има ключово значение за развитието на традициите в тази 

научна парадигма. Показателна за това е направената своеобразна 

апробация на Модела при етаблирането на концептите детска реч1 

(речта на самото дете в процеса на общуване с възрастни или с други 

деца), детска реч2 (речта на възрастния към детето) и детска реч3 

(стилизирано говорене на възрастния „по детски“ в общуване с 

възрастни), при което те се оказаха съотнесени със субстандарта в 

процеса на усвояването му, към субстандарта и към нонстандарта. 

През последните две десетилетия в нашата лингвистична 

традиция разглежданите в настоящата работа специфични социални 

вариации на българския език детска реч1 и детска реч2 са обект на 

цяла поредица от корпусни проучвания, изпълнени в парадигмата на 

корпусната и мултимодалната лингвистика. Тези приноси разширяват 

базата с данни и с доказателства, на основата на които на практика се 

апробират рационалността и адекватността на Многостепенния модел 

на българската реч, което е гаранция за неговата приложимост при 

изследването и на други разновидности от богатата палитра от 

възможности за изразяване на българската реч. 

 

 

Цитирана литература 

 

Бояджиев 1966: Бояджиев Т. Езикът на младите: Тарикатският жаргон 

София: НС ОФ. 

Бояджиев 1994: Бояджиев Т. За лингвистичния статус на българското 

просторечие. В: Проблеми на българската разговорна реч., кн. 2 Велико Търново, 14–

22. 

Бояджиев 2005: Бояджиев Т. За социалните и функционалните подсистеми 

на българския език. В: Стандарт и субстандарт – диахронни и синхронни аспекти. 

Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 51–57. 

Бояджиев 2008: Бояджиев Т. Езиковата ситуация у нас в исторически и 

съвременен план и европейската езикова политика. В: Български език, кн. 2. 

Продължава в кн. 3, 2008. 

Бояджиев 2012: Бояджиев Т. Книжовен език и диалекти. Избрани трудове. 

София: УИ „Св. Климент Охридски“. 

Бусман 1990: Bußmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner. 

Виденов 1998: Виденов М. Социолингвистическият маркер. Към теорията и 

практиката на теренните изследвания. София: Делфи. 

272



Виденов 2010: Виденов М. Езикът на града. София: УИ „Св. Климент 

Охридски“. 

Иванова 2013: Иванова Д. Стандарт и субстандарт в българския език (между 

теорията и прагматиката). В: Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit. 

Ročník ХХІІІ, Brno: Masarykova univerzita, ISSN 1211-7676, 2013, 4, 187–196. 

Косериу 1963: Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. В: Новое в 

лингвистике. Вып. 3. Москва: Издательство иностранной литературы, 1963. 

Коспартова 1976: Коспартова М. Особености на детския говор. – Български 

език. 1969, № 5. София, 532-549. 

Кьостер-Тома 1993: Кёстер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт. – В: 

Русистика. Берлин, 1993, №2, 15–31. 

Левандовски 1979: Lewandowski Th. Linguistisches Wörterbuch. Heidelberg: 

Quelle & Meyer. 

Попов 2005: Попов Д. Аспекти на българското произношение в сферите на 

стандарта, субстандарта и нонстандарта. В: Стандарт и субстандарт – диахронни и 

синхронни аспекти. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 191–204. 

Попов 2012: Попов Д. Иконичност на прозодията в произношението на 

стандарта, субстандарта и нонстандарта. В: Сборник научни трудове от 

Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски 

университет 1971–2011“. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 286–293. 

Попов 2013: Попов Д. Българската легостилистика в режим на стандарт, 

субстандарт и нонстандарт. В: Лингвистиката: история, предизвикателства, 

перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. 

Благоевград: УИ „Неофит Рилски“, 29–44. 

Попов 2016: Попов, Д. Лингвистична персонология по говора. 

Превъплъщенията на гласа. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. 

Попова 2005: Попова В. Детска реч и субстандарт. В: Стандарт и 

субстандарт – синхронни и диахронни аспекти, Шумен: УИ „Епископ Константин 

Преславски”, 2005, 253–263. 

Попова 2009: Попова В. Модни средства за контакт в българското говорене 

днес. В: Eslavistica Complutense, 2009, 9, 67–75. 

Попова, Попов 2020: Popova V., Popov D. Bulgarian Labling Corpus. – 

CHILDES, DOI: 10.21415/PHWH-J834. 

https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html  

Речник по приложна лингвистика 1985: LONGMAN DICTIONARY OF 

APPLIED LINGUISTICS, Richards, Jack/Platt, John/Weber, Heidi, Longman Group 

Limited, England. 

Слобин 1984: Слобин Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики.– 

В: Психолингвистика. Москва. 

Стойков 2002: Стойков Ст. Българска диалектология. 4-то фототипно изд. 

София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“. 

Тишева 2011: Тишева Й. Устната комуникация – стилове, стандарти и 

регистри. Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски“. Т. 49, кн. 1, сб. А, 

Филология, 2011, 88–96. 

Тишева 2013а: Тишева Й. Езиковите стандарти, езиковите регистри и 

медийната комуникация. В: Реторика и комуникации, 2013, бр. 9. http://rhetoric.bg/сп-

реторика-и-комуникации-юли-2013 

Тишева 2013б: Тишева Й. Прагматични аспекти на устната реч. В: Littera et 

Lingua. Series Dissertationes, том 3, 2013. http://www.slav.uni-

sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/3 

273

Книга 7, 2021

https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html
http://rhetoric.bg/сп-реторика-и-комуникации-юли-2013
http://rhetoric.bg/сп-реторика-и-комуникации-юли-2013
http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/3
http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2013/3


Трубецкой 1923: Трубецкой Н. С. Вавилонская башня и смешение языков. В: 

Евразийский временник, кн. 3. Берлин: Евразийское книгоиздательство, 1923, 107–

124. 

фон Поленц 2000: von Polenz P. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter 

bis zur Gegenwart. Band 1: Einführung. Grundbegriffe. 14. bis 16. Jahrhundert. 2. 

überarbeitete und ergänzte Auflage. Berlin/York: de Gruyter. 

Фергюсън 1975: Фергюсон Ч. Автономная детская речъ в шести языках. - В: 

Новое в лингвистике. Вып. VІІ. Социолингвистика. Москва, 1975, 422–440 

Холтус, Радке 1990: Holtus G., Radtke E. (Hgg.). Sprachlicher Substandard and 

Varietätenlinguistik, III. Niemeyer Tübingen. 

 

  

274



ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНСОНАНТНИ КЛЪСТЕРИ  

В РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (ВЪВ ВЗАИМОВРЪЗКА  

С ПО-ВИСОКИТЕ ЕЗИКОВИ РАВНИЩА) 

 

Юлияна Стоянова  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

julianastoyanova@yahoo.com 

 

YOUNG CHILDRENS’ACQUISITION OF CONSONANT 

CLUSTERS (IN RELATIONSHIP WITH HIGHER  

LINGUISTIC LEVELS) 

  

Juliana Stoyanova 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 
 

Abstract: This paper discusses some universal as well as language specific 

tendencies in the acquisition of Bulgarian consonant clusters by monolingual 

Bulgarian children aged 1; 4 to 3;0 years of age.  

Mastering consonant clusters in early childhood is associated with a 

number of difficulties in articulation – both the individual segments that make them 

up and their combination and position within the syllable. 

The data from the study of children’s spontaneous speech production 

showed that consonant clusters appear quite early: more than 150 different two-

component and three-component consonant combinations were registered in 

children’s sample. 

As it is universally attested, the word medial clusters are first to appear and 

are more numerous in children’s speech production than the initial and the final 

clusters. Linguistically specific is the very limited number of word final clusters, as 

well as the relatively early appearance of consonant combinations containing the 

Bulgarian affricates /ч/ and /ц/. 

Especially important is the established connection between the 

development of clusters and the mastery of vocabulary, inflexional and derivational 

affixes, which draws researchers’ attention to the interdependence between 

phonetic-phonological and higher levels of language. 

Key words: acquisition of Bulgarian consonant clusters; consonant clusters 

in word initial, word medial and word final position; interdependence between 

acquisition of clusters and inflexional and derivational affixes. 

 

Овладяването на консонантните клъстери в ранната детска 

възраст е свързано с редица трудности в артикулацията – както на 

отделните сегменти, които ги съставят, така и на комбинацията им и 

позицията им в рамките на сричката.  
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Известно е, че децата овладяват най-напред минималната 

сричка, състояща се от CV, която се появява още в периода на лепета. 

Еволюцията на сричката се състои в постепенно добавяне на нови 

елементи. След появата на поствокален елемент се стига до сричкова 

структура CVC.  

Както сегментният състав, така и структурата на сричката, в 

това число и съставът и дистрибуцията на клъстерите, се подчиняват, 

от една страна, на универсални закономерности, от друга – отразяват 

спецификата на дадена езикова система. 

Подробно описание на овладяването на клъстерите съм 

представила в монографията „Ранно езиково развитие. От първите 

звукови комплекси до многословни изказвания“ [Стоянова 2011: 104 –

151]. Тук разглеждам само най-важните аспекти от този процес – с 

акцент върху взаимовръзката между фонетико-фонологичното и по-

високите равнища на езика. 

Данните, които привеждам, са извлечени от спонтанната речева 

продукция на пет деца на възраст 1;4 1– 3 години, овладяващи 

български език в монолингвална семейна среда. Две от тях (Дора и 

Кико) са изследвани еднократно (чрез 60-минутни аудиозаписи), а три 

са проследени лонгитудно (Стефан, Вероника и Лилия). 

 

Клъстери в речевата продукция на изследваните деца 

 

За да бъде описано овладяване на консонантните клъстери  в 

българския език, от вербалната продукция на изследваните български 

деца бяха ексцерпирани всички думи, съдържащи клъстери, които 

децата са имали за цел да произнесат – и успешно реализираните, и 

подложените на различни опростявания. Така бе получен набор от 

около 1750 словоформи, съдържащи двусегментни и трисегментни 

клъстери в езика-цел, които са обект на овладяване от петте деца през 

изследвания период.  

 

 

 

                                                 
1 Цитираната възраст 1;4 се чете като: една година и четири месеца. Този начин на 

означаване на възрастта на децата е универсално приет в литературата по 

психолингвистика: преди знака точка и запетая се записват годините, а след този знак 

– броят на месеците. 
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Клъстери, съставени от два сегмента: 

а) начални клъстери (общо 47, от тях 6 с палатална съгласна 

във втора позиция): 

бл, бр, вд, вз, вл, вл’, вн, вр, гл, гн, гр, дв, дн, др, зв, зн, зр, кн, 

кл, кл’, кр, мл, мл’, мн, мр, пл, пр, пт, св, ск, сл, см, сн, сп, сп’, 

ст, сч, тв, тр, тр’, фр, фс, хв, хл, хл’, цв, шт; 

а) средисловни клъстери (с общ брой 97, от които 5 с 

палатална съгласна във втора позиция): 

бл, бн, бр, вг, вн, гл, гн, гр, дв, дл, дм, дн, др, жд, жн, зб, зб’, зв, 

зг, зд, зл, зл’, зм, зн, зр, кв, кл, кн, кр, кт, кч, лб, лв, лк, лн лх, лц, 

лч, мб, мк, мн мп, мр мч, нб, нг нж, нџ, нк, нт, нц, нч, пк, пн, пр, 

пч, рв, рг, рд,  рж, рз, рк, рн, рс, рт,  рт’, рч, св, ск, сл, сн сп, ст, 

сц, сч, тв, тк, тл’, тн, тр,  тч, фк, фц, фч, хл’, хм, хн, цк, чв, чк, 

чл, чн, шк, шл, шн, шт, шч; 

в) краесловни клъстери (общо 2):  

ст, шт.  

 

Клъстъри, съставени от три сегмента: 

а) начални клъстери (общо 3):  

здр, скр, стр;  

б) средисловни клъстери (общ брой 12, от които един с 

палатална съгласна в трета позиция):  

згл, ншн, ткр, пшт, ркв, спл, стч, стн,  стр, тск/цк, ткл’, тхв. 

 

Думи-цел с клъстери, съдържащи два сегмента, се срещат във 

вербалната продукция на всички изследвани деца, докато думи-цел с 

комбинации от три сегмента са регистрирани във вербалната 

продукция на Лилия, Вероника и Дора, но не и в тази на Стефан и 

Кико.  

Още по-ограничен брой са думите-цел, в чийто състав влизат 

краесловни клъстери.  Това са бройното числително шест [шѐст] и 

съществителните лист и нощ [нòшт] (последното срещано главно във 

формулата на речевия етикет „Лека нощ“). Освен тези три думи, които 

са част от речника на петте изследвани деца, в извадката на Дора е 

отбелязано и съществителното дъжд [д`ъшт].  

И така, данните свидетелстват, че в ранния ментален речник на 

българските деца почти не присъстват думи с краесловни клъстери. По 
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причини, свързани със семантиката и референцията на тези думи, те са 

редки и в речта на възрастните към децата.  

Но даже и в случаите, когато децата  получават като входни 

езикови данни думи от книжовния български език, съдържащи 

краесловните клъстъри /ст/ и /шт/, трябва да се държи сметка за факта, 

че в разговорната реч тези консонантни съчетания редовно се 

опростяват, при което вторият сегмент се изпуска: шест → [шѐс], 

дъжд [д`ъшт] → [д`ъш], нощ [нòшт] → [нòш] [ГСБКЕ, т. 1, 1982: 153]. 

Оказва се, че овладяването на краесловните клъстъри в българския 

език има отношение не само и не толкова към фонетико-

фонологичното развитие на българските деца, колкото към стиловата 

диференциация на разговорната реч и по-специално към 

произносителния стил алегро [Бояджиев 1995]. 

Заслужава да се отбележат още две причини за оскъдното 

присъствие на краесловни клъстери в ранния речник на българските 

деца.  

- Първо, ако дадено съществително завършва в основната си 

форма на консонантен клъстер, то във всички останали 

словоформи консонантният клъстер се оказва в средисловна 

позиция.  

- Второ, някои от понятията, които обикновено се назовават 

със съществителни, съдържащи краесловни клъстери (като 

лист, пръст и мост), в общуването между възрастни и деца 

редовно се явяват назовани с умалителни деривати: листче, 

мостче и пръстче. В извадката на Лилия на възраст 1;6 

например се срещат опити за реализации на членуваното 

съществително пръста и на умалителния дериват 

пръстчето, в които съответните клъстери /ст/ и /стч/ се 

явяват в средисловна позиция, но не е регистрирана 

словоформата пръст със /ст/ като краесловен клъстер.  

На свой ред средисловното съчетание от три сегмента /стч/, 

което се образува при добавянето на умалителната наставка -ч-е към 

двукомпонентния краесловен клъстер /ст/,  в разговорния стил алегро 

се опростява чрез елизия на /т/: /стч/ → /сч/, т.е. листче – [лѝсче], 

мостче – [мòсче], пръстче – [пр`ъсче]2 [ГСБКЕ, т. 1, 1982: 152]. 

                                                 
2 Опростяването може да доведе и до асимилация на /с/ от /ч/ по място на учленение – 

/стч/ → /сч/ → /шч/, при което думите се реализират съответно като листче – [лѝшче], 

278



  Въпреки описаните ограничения, в процеса на своето езиково 

развитие изследваните български деца включват в активния си речник 

все повече думи, които съдържат консонантни клъстери.  

Процесът на овладяване на клъстерите се усложнява от една 

особеност на временните лингвистични системи в езиковото развитие: 

преди да постигнат пълно овладяване, децата продуцират различни 

варианти на дадена дума с клъстер – както в рамките на един възрастов 

срез, така и между отделните възрастови срезове. Вариращи 

реализации са регистрирани в различни словоформи на една лексема и 

в различни лексеми, съдържащи един и същи клъстер. Например по 

време на 60-минутния запис на 2;0-годишна възраст Кико е произнесъл 

началния клъстер /св/ с елизия на С2  в словоформата [сѝиш] = свириш, 

а е запазил и двата консонанта на клъстера в друга словоформа на 

същия глагол: [свѝри] = свири. Клъстерът /пр/ е опростен чрез елизия 

на С2 в четири различни думи: [пиàдийа] = Провадия, [пийàтелка] = 

приятелка, [пàиш] = правиш и прозодичната дума [пə ‿бàба] = при 

баба, докато в [прàв’əт] = правят е произнесен правилно. Аналогични 

примери се срещат в речевата продукция на всички изследвани деца.  

Отчитането на вариации при функционирането на временните 

фонологични системи в рамките на отделните възрастови срезове и 

между тях позволява явленията на детското фонологично развитие да 

бъдат отразявани в детайли и да се анализират като процес. 

 

Овладяването на българските клъстери – универсални и езиково 

специфични аспекти 

 

Процесът на овладяване на клъстерите зависи както от 

произносителните възможности за реализиране на отделните сегменти 

в комбинацията, така и от възможностите за планиране и реализиране 

на фонотактичните последователности, изграждащи сричката. 

 Както бе споменато в началото на това изложение, развитието на 

сричката в онтогенеза започва от комбинацията между консонант и 

вокал (СV – т.нар. ядрена сричка), която е типична още за стадия на 

лепета, преминава през СVС – стадий, в който позициите на 

                                                                                                                            
мостче – [мòшче], пръстче – [пр`ъшче]. Разлика между книжовното произношение и 

разговорния стил алегро се наблюдава също така и при произношението на някои от 

началните клъстери, например /вз/ във взема – [зѐмə], /хв/  в хвана – [фàнə] и т.н.). 
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консонантите могат да се запълват само с по един сегмент, за да се 

стигне до сричка с разклоняващо се консонантно начало (ССVС) и, 

накрая (при езиците, в които съществува разклоняваща се кода), до 

запълване на следвокалната позиция с повече от един сегмент: ССVСС 

[вж. Вийман 1992, Лок 1983, Лео и Принц 1996 и др.]. Приема се, че 

тази последователност в развитието на сричката е универсална. 

Следователно преди да започнат да продуцират консонантни клъстери, 

децата преминават през стадий, по време на който са в състояние да 

произнасят само по един предвокален и един следвокален сегмент, 

опростявайки  думите-цел.  

 Въпреки голямото разнообразие от данни относно овладяването 

на българските клъстери, в развитието на изследваните деца се 

очертават две ясни тенденции.  

Първата тенденция отразява съотношението между 

началните и средисловните клъстери.  

Средисловните клъстери се появяват по-рано и остават през 

целия период на изследване по-многобройни от началните.  

В най-ранните стадии от развитието на децата правилно 

употребени начални клъстери не се срещат или се свеждат до 

единични случаи (при Вероника на 2;3 е регистриран само клъстерът 

/ст/; при Лилия между 1;4-1;5 – само /мн/ и /ст/). Лилия, която е ранен 

говорител, на възраст между 1;4-1;6 преминава през стадий, в който 

началните клъстери не само се опростяват чрез елизия на С1 или на С2, 

но и напълно се изпускат. При по-късните говорители замяната на 

началните клъстери с нула не се среща (с изключение на един случай 

при Стефан на 1;11).  

По същото време, когато началните клъстери се употребяват 

инцидентно, в речта на изследваните деца е регистрирана адекватна 

употреба на няколко средисловни клъстера: /нж/, /нк/, /нч/, /пч/ (Стефан 

на 1;11);  /нк/, /пк/, /шт/ (Вероника на 2;3); /лк/, /мн/, /нк/, /нч/, /пч/, /пк/, 

/чк/ (Лилия между 1;4-1;5). Правилно употребените клъстери обаче се 

срещат в доста ограничен брой единици, зависими са от състава на 

ранния речник и често се използват неконсистентно.   

Количественото доминиране на средисловните клъстери спрямо 

началните е обусловено от универсални правила на фонотактиката: 

интервокалните консонантни комбинации често са хетеросилабични, 

при което се избягват ограниченията на началните и крайните сричкови 

позиции. Практически неограничените възможности за комбиниране на 
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двойки консонанти в средисловие е отбелязано и за българския език 

[ГСБКЕ, т.1, 1982: 147]. 

Втората тенденция е свързана с характера на сегментите в 

състава на клъстерите. 

Най-ранните клъстери се състоят от сегменти, които 

принадлежат към базисните фонемни класове – преградни и назални 

консонанти [Лок 1983], наред с фрикативите /с/ и /ш/: /мн/, /ст/, /нк/, 

/пк/, /шт/. Освен тях се срещат и сегменти, които се смятат за по-късни 

придобивки: фрикативът /ж/, африкатът /ч/ и латералът /л/ в клъстърите 

/лк/, /нч/, /пч/, /чк/. Докато /лк/ и /нж/ обаче са лексикално ограничени 

(/лк/ се реализира от трите деца само в наречието малко, а /нж/ – 

инцидентно от Стефан в [àнже] = оранжево), клъстерите, съдържащи 

африката /ч/, се срещат в по-разнообразни контексти.  

В психолингвистиката съществува мнение, че африкатите, които 

се произнасят с плозивна и фрикативна фаза, представляват 

разклонение на сегментно ниво и затова са по-сложни от единичните 

консонанти, но по-прости от клъстерите, т.е. овладяването на 

африкатите е междинна фаза преди овладяването на клъстерите, които 

съдържат разклонение на консонантното начало или завършека (кода) 

на сричката. 

Приема се [Лео и Принц 1997], че африкатите най-напред се 

овладяват в консонантното начало и едва тогава – в завършека на 

сричката (кодата). Ако се съгласим с това твърдение, бихме очаквали 

клъстерите с африката /ч/, регистрирани в най-ранната вербална 

продукция на българските деца, които са хетеросилабични, да се 

„разминават във времето“: първоначално биха се появили /нч/, /пч/, в 

които африкатът заема начална позиция спрямо втората сричка, а едва 

след това /чк/, където /ч/ е в позицията на кода спрямо първата сричка. 

Данните обаче не потвърждават това очакване.  

По всяка вероятност ранната поява на клъстери с /ч/ във 

вербалната продукция на българските деца отразява не 

преждевременно развити артикулационни възможности, а спецификата 

на българската фонотактика, в която тези комбинации са изключително 

фреквентни. Тяхната честота пък зависи от правилата на 

словообразуването и формообразуването в българския език, за които 

ще бъде споменато по-долу.  

Според българските данни белег за напреднало развитие е 

постепенното увеличаване на броя на правилно произнесените 
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клъстери, които съдържат плавните съгласни /р/ и /л/ в първа или втора 

позиция (както и в тричленни комбинации). Употребата на такива 

клъстери започва два-три месеца след появата на първите клъстери, но 

овладяването им се продължава до края на изследвания период. 

 

Взаимовръзка между овладяването на клъстерите и 

развитието на морфологични и словообразувателни модели 

 

Трябва да се подчертае, че най-ранната употреба на клъстерите 

е в много висока степен зависима от речника на децата. През първите 

месеци на изследваните периоди някои клъстери се срещат само в 

отделни речникови единици, които се употребяват редовно и от трите 

деца (/мн/ в [мнòго] = много, /лк/ в [мàлко] = малко, /шт/ в [òште] = 

още) или само от едно дете (например клъстърът /нж/ се среща само в 

извадката на Стефан, при това еднократно в [àнже] = оранжево). По-

независими от лексикалния състав се оказват само клъстерите /нк/, 

/нч/, /пч/ и /чк/. Както показват примерите по-долу, те имат 

словообразувателна база: свързани са с деривацията на (умалителни и 

други) имена в българския език.  

 

Средисловен клъстер /нк/ 

 

Вероника (2;2) [гѝнката] = градинката 

  [òкънка] = кофичка 

Лилия (на 1;5): [п`уканки] = пуканки 

 

Средисловен клъстер /нч/ 

 

Стефан (на 1;11): [мòнче] = камионче 

              [бòнче] = бонбонче        

 Стефан (на 2;2):  [кòнчето] = кончето 

 

Средисловен клъстер /пч/ 

 

Лилия (на 1;5): [тòпче] = топче 

     [тòпчета] = топчета 

Стефан (на 1;11): [кòпче] = копче 
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Средисловен клъстер /чк/ 

 

Лилия (на 1;5): [м`ъничка] = мъничка 

Лилия (на 1;6): [чѝчки] = очички 

Лилия (на 1;6): [тѝчка] = устичка 

Лилия (на 1;6): [к`укичката] = кукличката 

 

Налага се изводът, че появата на клъстерите се намира в тясна 

взаимовръзка с попълването на речника и с постепенното овладяване 

на определени словообразувателни и формообразуващи модели. 

Следователно е нужно при разглеждането на фонологичното развитие 

да се държи сметка за лексикалното, словообразувателното и 

морфологичното равнище. Фонетико-фонологичните аспекти в 

овладяването на клъстерите, като например редът на поява на 

съставящите ги сегменти, са неминуемо повлияни от появата на 

определени словообразувателни и словоизменителни морфеми в езика 

на децата, доколкото клъстерите не съществуват изолирано от 

словоформите, в които са произнесени. 

Този начин на разглеждане на клъстерите е застъпен и в 

описанието им в българското езикознание: например за консонантните 

струпвания от три и четири съгласни в средисловие изрично се 

подчертава, че те се образуват предимно на морфемната граница 

[ГСБКЕ, т. 1, 1982: 147]. 

Редица словообразувателни форманти в българския език водят 

до интервокални консонантни струпвания, така че се установява 

корелация между появата на: 

  

Деминутиви и примери със средисловни клъстъри:  

 

кч - [àкче]  = влакче Стефан (2;3) 

     [ч`укче] = чукче (Дора, 2;2) 

лч - [стòлчето] = столчето  (Лилия, 1;9) 

мч - [сѐмчица] = семчица (Лилия, 1;9) 

нк - [гадѝнката] = градинката (Лилия,1;10)   

нц - [зàйченце] = зайченце (Стефан, 2;3) 

      [гънѐнцето] = гърненцето (Лилия, 1;10) 

     [носѐнце] = носленце (Кико, 2;0) 

нч: - [кòнчето] = кончето (Стефан, 2;2) 
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     [гѐбенче] = гребенче (Лилия, 1;9) 

     [комѝнче] = коминче (Дора, 2;2) 

пк - [г`ъпка] = гъбка (Стефан, 2;3) 

      [колѝпка] = колибка (Лилия, 1;11) 

      [чѝпка] = чипка (Лилия, 1;8) 

 пч - [тòпчица] = топчица (Лилия, 1;10) 

      [г`ълъпчетата] = гълъбчетата (Дора, 2;2)  

      [к`упчета] = кубчета ) Вероника, 2;7) 

тк  - [касѐтка]  = касетка (Стефан 2;6; Лилия, 1;9; Вероника, 2;7) 

тч -  [апарàтчето] = апаратчето (Лилия, 1;9) 

фч -  [катòфче] = картовче (Лилия, 1;9) 

      [л`ъфчо] = Лъвчо (Кико, 2;0) 

              [мòлифче] = моливче (Дора, 2;2) 

      [пòкрифче] = покривче (Дора, 2;2) 

хч-   [òйехче] = орехче (Кико, 2;0)  

чк -  [вàничката] = ваничката (Лилия, 1;10) 

       [бòлничка] = болничка (Лилия, 1;10) 

      [вълнѝчки] = вълнички (Дора, 2;2) 

      [боѝчката] = боичката (Вероника (2;5) 

      [м`ъничко] = мъничко 

шк -  [кнѝшки] = книжки (Стефан, 2;3) 

       [чашка] = чашка (Кико, 2;0) 

шч -  [нòшче] = ножче (Дора, 2;2) 

 

Перфективни глаголи с наставка -н- и примери с клъстери с 

/н/ като втори компонент: 

 

бн - [гàбнала] = грабнала (Стефан, 2;6) 

гн - [лѐгнал] = легнал; (Стефан, 2;6) 

     [полѐгнам] = полегна (Дора, 2;2) 

     [дѝгнала] = вдигнала (Стефан, 2;6) 

дн - [пàднам] = паднам (Стефан, 2;3) 

     [пàднахме] = паднахме (Вероника, 2;7) 

      [пàднала] = паднала (Лилия, 1;10) 

     [сѐдна] = седна (Стефан, 2;3)  

мн - [д`умна] = думна (Стефан, 2;3) 

пн - [пѝпне] = пипне (Лилия 1;10) 

     [д`ъпнаха] = дръпнаха (Вероника, 2;5) 
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сн - [тѝсна] = натисна (Стефан, 2;3) 

     [пуснѝ] = пусни (Лилия, 1;11) 

             [п`усне] = пусне (Вероника, 2;9) 

хн - [б`ухна] = бухна (Стефан, 2;5) 

     [мàхна] = махна (Дора, 2;2) 

чн - [пòчна] = почна (Стефан, 2;3) 

     [запòчнах] = започнах (Вероника, 2;9) 

шн - [г`ушна] = гушна (Лилия, 1;9) 

 

Префикси вз-, в-, пре-, при-, с- и примери с начални 

клъстъри:  

 

вз -  [взѐх] = взех (Лилия, 2;0) 

вл’ - [вл’àзоха] = влязоха (Лилия, 1;9)  

      [влѐзеш] = влезеш (Вероника, 2;6)  

пр -  [прег`ърна] = прегърна (Лилия, 2;0) 

      [пригòтвих] = приготвих (Лилия, 2;0) 

      [приберѐме ] = приберем (Вероника, 2;6)   

      [притесн’àвам] = притеснявам (Вероника, 2;7)   

св -  [св`ъши] = свърши (Лилия, 1;10)   

ск -  [ск`ъсала] = скъсала (Лилия, 1;9)  

      [ск`ъсах] = скъсах (Вероника, 2;6) 

сл -  [слòжим] = сложим (Стефан, 2;5) 

      [слàга си] = слага си (Дора, 2;2) 

скр -  [скрѝла] = скрила (Дора, 2;2) 

       [скрѝл] = скрил (Вероника, 2;7) 

спр’ - [спр’à] = спря (Лилия, 2;0; Вероника, 2;9)   

сч -   [сч`упи] = счупи Стефан (2;5) 

          

Префикси об-, из-, раз-, от-, под- и примери със средисловни 

клъстъри: 

 

бл - [облеч`ъ] = облека (Вероника, 2;5) 

зб’ - [изб’àгала] = избягала (Лилия, 1;11; Вероника, 2;7) 

зб - [разб`ърка] = разбърка (Лилия, 1;10) 

зв - [извàди] = извади (Лилия, 1;9) 

зг - [изгорѝ] = изгори (Лилия, 1;11) 

зл’ - [разл’àла] = разляла (Лилия, 1;11) 
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зм - [измѝй] = измий (Лилия, 1;11) 

     [размàжеш] = размажеш (Лилия, 1;10)   

зр - [разрешàваш] = разрешаваш (Вероника, 2;7) 

сп - [исперѐш] = изпереш (Лилия, 1;10)  

     [испуснах] = изпуснах (Вероника, 2;6) 

спр - [испр`ъска] = изпръска (Вероника, 2;5) 

спл - [исплàши] = изплаши (Лилия, 1;10) 

сч -  [исчѝпкало] = изчипкало (Лилия, 1;10)   

тв -  [отвàр’a] = отваря (Лилия, 1;10)   

ткл’ - [откл’учə] = отключа (Лилия, 1;10) 

тхв -  [потхв`ърлиш] = подхвърлиш (Лилия, 1;11) 

 

Заключение 

Данните от изследването на спонтанната речева продукция на 5 

български деца (на възраст между 1;4 и 3 години) показаха, че 

консонантни клъстери се появяват доста рано: в детската извадка бяха 

регистрирани над 150 различни двукомпонентни и трикомпонентни 

консонантни комбинации.   

Бе установено, че овладяването на българските клъстери се 

подчинява на универсални правила, свързани със структурата на 

сричката, но също така отразява спецификата на българската 

фонотактика: Универсална е тенденцията средисловните клъстери да се 

появяват по-рано от началните и краесловните и да са по-многобройни 

в детската езикова продукция. Универсален характер имат и 

трудностите с клъстери, съдържащи плавните съгласни /р/ и /л/. 

Езиково специфичен е твърде ограниченият брой на краесловните 

клъстери, както и относително ранната поява на консонантни 

комбинации, съдържащи африкатите /ч/ и /ц/.  

Особено важна е установената връзка между развитието на 

клъстерите и овладяването на лексиката, словообразуването и 

формообразуването, която насочва вниманието на изследователите към 

взаимозависимостта между фонетико-фонологичното и по-високите 

равнища на езика.  
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LINGUISTIC PERSPECTIVE ON THE PHENOMENON 

PUBLIC URBAN INSCRIPTIONS 

 

Stanislava Teofilova,  

Konstantin Preslavsky University of Shumen, 

 
Abstract: The subject of the study are language products in the form of 

official and personal inscriptions in public spaces. These language products have 

the characteristics of publicity, urbanity and formality. The study aims to register 

and describe a collected urban building inscriptions, analyzing them in a linguistic 

aspect - the specifics of the morphological and syntactic appearance of the 

inscriptions, their textolinguistic, lexical and stylistic characteristics, the 

peculiarities of the spelling and punctuation.  

Key words: public urban inscriptions, public spaces 

 

Предмет на изложението са езикови продукти с форма на 

официални и лични надписи в обществените пространства. Става дума 

за надписи от типа: 

 
(1)      Уважаеми граждани, 

 

Уведомяваме Ви, че за охраната на  

обекта се използват технически средства  

за наблюдение и контрол, съгласно чл.30,  

ал.1, т.2 от ЗЧОД 

 

“Форс Делта СОТ - Ф.Д.С.” ООД 

(Врата на банка, Шумен) 

 

(2)      ОБЯВА 

 

Изкупуваме, пчелен мед в  

              цялата страна. 

(Автобусна спирка, Каспичан) 

 

Според Тълковния речник [Буров и кол. 1994: 479] под надпис 

следва да се разбира „кратък текст, поставен върху предмет“. Обектът 

на настоящото изследване, т.нар. публични градски надписи, като цяло 
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се вписва в това определение, но все пак не е за пренебрегване фактът, 

че част от регистрираните надписи са доста обемни текстове, които 

съответно изискват да се отдели повече време за тяхното възприемане 

и осмисляне. По своята същност тези писмени продукти са публично 

изложени, официални, предимно технически оформени върху хартиен 

носител, върху пластмасова, стъклена, метална или текстилна основа и 

са дело на съответна институция или на частни лица.  

Изследването си поставя за цел да регистрира и опише събран 

корпус от градски надписи, като го анализира в лингвистичен аспект – 

спецификата на морфологичния и синтактичния облик на надписите, 

текстолингвистичните, лексикалните и стилистичните им характе-

ристики, особеностите на правописа и пунктуацията. 

  

1. Надписите в градските пространства и съвременната 

социокултурна и езикова среда 

През последните три десетилетия (предимно след промените от 

1989 г.) вниманието на редица изследователи (социолози, психолози и 

др.) се насочва към психологията на социума [вж. Джонев 1996], а 

доста езиковеди се обръщат към проблемите на съвременната езикова 

ситуация. На явлението български жаргон е посветено 

концептуалното изследване на Г. Армянов [Армянов 1995]. Сложните 

отношения човек – език, мислене – език, обект на интерес от страна 

на Е. Бенвенист [Бенвенист 1993], са подробно разгледани и от М. 

Пенчева [Пенчева 2001]. М. Виденов и Т. Бояджиев се интересуват от 

езиковата култура на българина в условията на нашата съвременност 

[Виденов 1997; Бояджиев 2002]. Лингвистичен подход към 

социокултурния феномен графити прилага Ив. Савова [Савова 2008]. 

Социолингвистите разсъждават върху феномените „улица“ и „уличен 

език“ и особено върху агресията на уличния език в днешно време 

[Проблеми 2008]. 

Публичните градски надписи също са неизменна част от 

съвременната градска среда. На тези езикови продукти са присъщи 

характеристиките публичност, градскост и официалност. Като се 

казва публични, се има предвид тяхното предназначение да обслужват 

общуването в обществени пространства. Градски се използва в 

широкия смисъл „населено място“, като тук се визират не само 

текстовете, разлепени в открити пространства, но и тези „вътре“ – в 

сгради, „приютяващи“ институции, групи граждани или частни лица. 
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Под официални се има предвид легитимността на публичните 

надписи, които, за разлика от графитите, са законово регламентирани и, 

според фактора обществено мнение, допустими. 

Съществен белег, който отличава надписите от писмени форми 

като графитите, е липсата на спонтанност. В повечето случаи появата 

им е предварително запланувана и детайлно обмислена. Тази 

неспонтанност до голяма степен ги кара да изглеждат безлични и 

суховати. 

Характерно за публичните градски надписи е и това, че много 

рядко авторите им могат да останат анонимни. Ако не директният 

създател, то поне „поръчителят“ им (институция; група или частно 

лице) се подписва под текста или посочва начин за връзка (телефонен 

номер, адрес). Понякога самото място, на което е поставен писменият 

продукт (напр. витрина на магазин), подсказва вероятното авторство. 

Публичните градски надписи са особено интересен за проучване 

изследователски обект. Едно от първите изследвания върху този 

проблем има идеята да „посочи и обобщи основни принципи на един 

процес, който е част от последователното дехуманизиране на 

българската градска уличност“ [Стоянов 2008: 100]. За тази цел Кр. 

Стоянов прави опит да проследи особеностите на появата и социалното 

структуриране на градското пространство улица, дефинирано от него 

като „цивилизационно завоевание, което заявява социално ново 

пространство, нов тип контакти, нова система на отношения и ново 

публично, включително говорно, поведение“ [Стоянов 2008: 100]. 

Авторът посочва връзката между особеностите на градското 

пространство улица и характеристиките на съвременното общуване в 

европейските и северноамериканските градове (неформалност, 

демократичност и спонтанност на контактите, ограниченост на времето 

за комуникация, изключителна динамика на условията на уличното 

общуване). След тези пояснения изследването на Кр. Стоянов се 

фокусира върху регистрирането на „писмени указателни текстове в 

смисъла им на регламентирани или нерегламентирани стратегии в 

съвременната столична улична комуникация“ [Стоянов 2008: 102]. 

 

2. Материал, върху който се базира изследването 

Проучването се базира върху надписи (около 500 примера), 

представляващи личен корпус на авторката, събиран в Североизточната 

и централната част на Северна България: градовете Шумен, Варна, 
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Търговище, Каспичан, Свищов, Плевен, Левски, селата Овчарово 

(област Шумен) и Божурлук (област Плевен). Освен това е работено и с 

т.нар. университетски и училищни надписи – официални или лични 

езикови продукти, разлепени в сградите на Шуменския университет и 

на различни училища в гр. Шумен, както и в района около тях. 

Материалът е събиран чрез ръчен запис, като се описва словесно 

цветовото изпълнение на смесените надписи (т.е. тези, които съдържат 

езиков и неезиков компонент). Техническото оформяне на примери в 

предложената работа се стреми да бъде максимално близко до 

оригиналното, като се запазват правописът и пунктуацията на 

изходните текстове. 

Поради нетрайността на надписите (особено на тези, които 

битуват в открити пространства) е възможно някои от цитираните 

примери вече да са премахнати или да са станали нечетливи. 

 

3. Лингвистична характеристика на надписите 

3.1. Морфологична характеристика 

На морфологична характеристика се подлагат 3,4% от събраните 

надписи (толкова е обемът на тези, които представляват отделни 

лексеми). Надписите думи са интересни за лингвистиката не само 

поради специфичното си групиране по семантично-граматични класове 

(части на речта), но и във връзка с граматичните форми, в които са 

употребени. 

Характерна особеност на надписите лексеми е, че те са доста 

„бедни“ откъм представители на различните групи части на речта – 

ограничават се само до съществителни имена. Любопитно при тях е 

„присъствието“ им единствено чрез групата на нарицателните 

съществителни имена с конкретно или с отвлечено значение (Гараж, 

Ресто, ВХОД, ИЗХОД, ПЕДАГОГИКА, ФИЗИКА, АРХЕОЛОГИЯ). 

Почти всички са прости, сложните, тип ЕКОПОЛЕ, са твърде редки.  

Повечето съществителни са употребени в основната си форма, 

като има отделни имена, изписани в множествено число (МАГИСТРИ, 

СТРУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ). Не е регистриран случай на 

членуване. 
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3.2. Синтактична характеристика 

Надписите, подлежащи на синтактична интерпретация, са тези 

със структура на словосъчетания и на изречения (съответно 14% и 

38,6%). И двата вида са добре представени и достатъчно разнообразни. 

Прави впечатление, че преобладава единият от двата основни 

вида словосъчетания (съчинителни и подчинителни) – подчинител-

ните. Тук разнообразие липсва, защото всички подчинителни 

словосъчетания са именни (ГРАФИЦИ ЗА ИЗПИТИ НА ФХН, 

КОНВЕНЦИОНАЛНО ПОЛЕ, квартири за задочнички, сутиени за 1 

лв.). Наречни и глаголни словосъчетания не са засечени в употреба 

извън рамките на изречението. Именните словосъчетания са от типа 

субстантивни, т.е. главният елемент е съществително име. Простите 

(двучленни) словосъчетания преобладават като честота на 

разпространение в сравнение със сложните словосъчетания, тип 

Студентско Астрономическо Общество на Шуменския университет, 

Опитно поле по Растителна защита, Посев от захарно цвекло с 

нападение от цвеклов молец, Доказано качество от Lidl. 

Синтактичното отношение между основните елементи е изразено чрез 

съгласуване, предложно свързване и прилагане на думите. Връзката 

съгласуване е най-честа (СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО, 

административно-стопански сектор, Педагогически факултет, 

служебен вход, тютюневи изделия, финална ликвидация, копирни 

услуги). Следват изразите с предложна връзка между елементите 

(ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА, цени от 1.90 лв., промоция на 

гипсокартон, място за пушене). Словосъчетанията с връзка прилагане 

са доста по-ограничени на брой (ЕТАЖ 3, БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА, 

Зала „гл. ас. д-р Пейо Димитров“, Катедра “Аграрни науки и 

растителна защита”). 

Съчинителните словосъчетания в чист вид са редки. 

Обикновено се касае за сложни словосъчетания, в които основната 

съчинителна верига е разширена, тип Продажба, поръчки, поправки, 

изкупуване на изделия от злато и сребро. 

Надписите изречения са много на брой, като простите 

изречения значително преобладават над сложните (отношението е 

приблизително 2:1). 

Групата на простите изречения според целта на изказване се 

подразделя на съобщителни, подбудителни и желателни изречения. 

Сред изброените видове трябва да се отбележи „преднината“ на 
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съобщителните, тип Тук се продават мушами, Дават се под наем 2 

стаи, На обиколка из района за 20 минути. Същински въпросителни 

изречения не са регистрирани, но затова пък е интересен следният 

пример за изречение, което е въпросително оформено, но изразява 

емоционална реакция (може би изненада, недоверие): Искате да ми 

кажете, че тези супер яки дънки са намалени с 50 процента?!. Като се 

уточни, че този надпис е намерен на витрина на магазин за маркови 

дрехи, става ясно, че това е един от многобройните рекламни трикове 

за „зарибяване“ на клиенти. Достоен „съперник“ на съобщителните са 

подбудителните и желателните изречения: Изберете българското!, 

Премини на отсрещния тротоар, Прекарай до -50% кризата, 

Отпадъците трябва да се изхвърлят в определените контейнери и др.  

Надписите регистрират присъствие и на двусъставни, и на 

едносъставни изречения. Двусъставните изречения са стандартни с 

подлог и сказуемо от най-честите видове – Гардеробът за багаж се 

намира от изхода на гарата първата врата вдясно, Лабораторията 

работи, Цените са в български лева за 1 брой, Личният багаж 

подлежи на проверка. Сред едносъставните изречения преобладават 

определено-личните – Цигари не продаваме, Ако желаете да отворим 

магазина за дрехи, позвънете на 0888-ХХХ-ХХХ!, Тук можете да 

заплатите таксите за подмяна на лични карти, паспорти и 

свидетелства за управление на МПС. Срещат се и едносъставни 

безлични изречения – Продава се заедно с оборудването и договор за 

земя GSM: 0894 ХХХХХХ, Тук не се пуши. 

 

3.3. Текстолингвистична характеристика 

Събраните надписи текстове представляват 44% от примерите. 

Техен основен белег е краткостта. В някои продукти преобладава 

информационната функция, други са по вид оценъчни текстове, 

апелации, прескрипции. Част от надписите са с едноизреченски 

строеж. Съставени са от едно просто или сложно изречение със 

самостойна комуникативна функция. Многоизреченските текстове 

надписи са от типа кратки текстове, за който е типична ниска степен на 

тематична разгърнатост. Слабо членими са, но са информационно по-

компактни.  

Поради малкия обем текстовата макротема е слабо разчленена – 

разделя се на две или три подтеми. Лексико-тематичните полета са 
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малко на брой и с малък обем. Номинативните вериги са по правило 

къси. 

Проявата на тези особености ще бъде коментирана в следния 

пример: 

 
(3)      ВНИМАНИЕ!!! 

 

От 21.04.2011г задният портал  

на Корпус№1 ще се затваря.  

Паркингът ще е служебен .Достъпът 

ще е възможен само за автомобили 

на преподаватели и служители 

притежаващи дистанционно устройство . 

 

За информация – при пом.ректора . 

(Табло за съобщения, Корпус 1) 

 

Текстовата макротема се отнася до промени, които ще настъпят 

след 21.04.2011 г. в Шуменския университет. Макротемата се реализира 

в три подтеми: едната е свързана с промяната на статута на паркинга в 

служебен, втората визира начина на достъп до него, а третата посочва 

източник на допълнителна информация по темата. 

Лексико-тематичните полета са три. Полето „служебен 

паркинг“ включва думите и изразите „задният портал“, „ще се 

затваря“, „паркингът“, „ще е служебен“, „достъпът“, „само за 

автомобили на преподаватели и служители“, „дистанционно 

устройство“. Лексико-тематичният кръг „календарно време“ включва 

„21.04.2011г.“, а полето „университет“ – „Корпус№1“, „преподаватели“, 

„пом.ректора“. 

Изключително интересни по съдържание и строеж са надписи, 

поддържащи интертекстови връзки с други текстове. Например 

употребата на израза три в едно в долната обява очевидно е белег за 

интертекстова връзка с популярната реклама на нес кафе. Това 

словосъчетание, макар и отдавна изтъркано от (зло)употреба, дълго се 

радваше на „висок рейтинг“ и беше използвано масово с повод и без 

повод, на място и съвсем неуместно: 
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(4)      ОБЯВА 

 

Продава се принтер,факс и скенер- 

 три в едно-марка„Канон„  

 Тел:0897ХХХХХХ 

(Витрина на мебелен магазин, Шумен) 

 

3.4. Лексикални особености на надписите 

Сред думите, които изграждат публичните градски надписи, 

преобладават представителите на т.нар. общоупотребима лексика, т.е. 

думите с устойчива, неограничена и всеобща употреба, тип стая, 

магазин, продава се, мъжко коте, хляб, рокля, яке, момиче и мн. др. 

По-обемна група думи в надписите са тези със специализирана 

употреба – термини и професионализми. Терминологичната лексика е 

повече от типа общоупотребима (дистанционно устройство, МПС, 

кампания, принтер, факс, скенер, парно, паспорти, лични карти). Като 

професионализми се очертават думи и изрази като лаборатория, 

катедра, парични изплащания, бизнес информатика, опитно поле, 

екополе, магистри, консерванти, оцветители, ензими, научна 

конференция, имуноинформатика, клъстерна система, молекулно 

динамично симулиране). 

Интересен момент са жаргонните думи и изрази, които са 

регистрирани основно в надписите реклами и в някои обяви, 

предлагащи квартири за студенти. Тези писмени продукти очевидно са 

отправени към клиенти от младежката възрастова група или пък самите 

им автори са млади хора. Към жаргонните елементи спадат думи и 

изрази като култово, свежар, прекарай кризата, супер промоции, 

двама сингъл, екстри, топ център, супер яки дънки. 

 

3.5. Стилистични особености на надписите 

Писмените продукти с форма на надписи не използват 

средствата само на един функционален стил. Вече нееднократно се 

спомена, че зад създаването на голяма част от тях стои някаква 

институция, така че е напълно естествено езиковото оформление на 

подобен род текстове (съобщения, заповеди, покани) да е според 

правилата на официално-деловия стил. 

За целите на изследването е по-интересно да се проследят 

стилистичните техники и средства, придаващи експресивността на тези 
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писмени продукти, които са създадени с намерението да въздействат 

върху емоциите на отсрещната страна. 

Някои от използваните езикови похвати са доста атрактивни. 

Например ефектът на надписа Обичаме… да Ви обличаме! Цвети се 

дължи на паронимичното благозвучие обичаме – обличаме. 

Предпочитано средство за постигане на по-голяма образност е 

олицетворението, напр. в рекламата Култово поларено яке, носено един 

сезон в Алпите, търси свежар за покоряване на нови върхове. За 

контакти: магазин “Mania”. Интересното е, че якетата не са 

единствените, на които се приписват човешки черти. В редица надписи 

магазините не просто „оживяват“, но и се „местят“. Освен тях тази 

дейност могат да извършват телефонни кабини и офиси: 

 
(5)      ТЕЛЕФОННИТЕ КАБИНИ 

         СЕ ИЗМЕСТИХА В 

       МАГАЗИН КРЕМЕНА 

       СРЕЩУ ПАСПОРТНА 

                   СЛУЖБА 

                →      →     → 

 (Шумен) 

 

(6)      ОФИСЪТ СЕ ПРЕМЕСТИ  

        НА 

       УЛ. “ЕКЗАРХ АНТИМ 

    ПЪРВИ” №2 

             (ДО БИВШИЯТ 

        МАГАЗИН НА САБРИ) 

  (Свищов) 

 

Следният пример залага както на въздействието на реторичните 

въпроси, така и на внушението от анафоричното повторение на 

Докога?: 

 
(7)      Господа,  

  Докога ще търпим между нас хора, които 

            имат собствено парно, захранвано от централ- 

            ното, защо плащаме много, обща вода. Докога ще 

            плащаме екстрите на някои. Докога? 

          (Вход на жилищен блок, Русе) 
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Понякога поради недобро оформяне на надписите се получават 

двусмислици.  

Например обявата под номер (8) не уточнява за какви манекени 

става дума – хора или кукли. Лаконичното Юношеско в пример (9) пък 

напомня на така често срещаните Пилешко или Свинско, придружени 

от съответната цена на месото. 

 
(8)      Продавам манекени  

          (Витрина на магазин, Варна) 

 

(9)      ЮНОШЕСКО 

   ТОТАЛНА 

   РАЗПРОДАЖБА  

          (Витрина на магазин, Шумен) 

 

 

3.6. Правописна и пунктуационна характеристика на 

надписите 

Повечето надписи показват добър правопис и добра текстова 

компетенция.  

Трудно е да се определи при кои текстове – ръкописните или 

технически оформените – процентът на допуснатите грешки е по-

висок. 

Като цяло може да се обобщи, че преките създатели на публични 

писмени продукти масово грешат при употребата на пълния и краткия 

определителен член. Дори в случаи, в които подлогът е в начална 

изреченска позиция, той е членуван с кратък член, напр. Обекта е под 

видеонаблюдение, Магазина временно няма да работи или 

 
(10)      ПИСТОЛЕТА СЕ НАМИРА 

   В БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА. 

   ОБАДЕТЕ СЕ, ЩЕ БЪДЕТЕ 

   ОБСЛУЖЕНИ ВЕДНАГА.  

           (Свищов) 

 

Понякога авторът на текста се престарава, използвайки пълен 

член и там, където не е необходимо, напр. Изгорели крушки се заменят 

от домоуправителят само пред входа. 

Често се греши и при употребата на предлози. Те създават доста 

главоболия на авторите на публични послания, независимо дали става 
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дума за неуместен избор на предлог ( както е в израза предназначен за 

употреба за животни), или за несъобразяване с правилото за 

удвояване на с, напр. в словосъчетанието прическа със преса. 

Все пак най-много грешки се наблюдават при пунктуацията. На 

места се пропуска дори точката в края на изречението (напр. в текста 

по-долу): 

 
(11)      ПЕРУКИ 

  имитация на естествена коса може да се 

  измива и да се прави прическа със преса 

                     45.00 лв 

              САМО ПРОБА 2 ЛВ 

           (Витрина на магазин, Шумен) 

 

В някои надписи поради липса на запетаи се получава 

двусмислица. В един от примерите собственик казва за домашния си 

любимец (коте) следното: обезпаразитено ваксинирано с паспорт. 

Благодарение на изпуснатата запетая излиза, че котето е ваксинирано с 

паспорт, което звучи абсурдно. 

Някои автори поставят запетая на места, на които нейната поява 

не може да бъде обяснена, вж. обявата Изкупуваме, пчелен мед в 

цялата страна. 

 

Като обобщение на изложените дотук наблюдения може да се 

каже, че езиковите особености на публичните градски надписи не 

показват изненади в езиково отношение. Създадените от институции 

писмени продукти се придържат към конвенциите на съответния жанр 

(съобщение, призив и т.н.) и в общи линии показват добро владеене на 

нормите на езика. Очакван „недостатък“ на повечето такива послания е 

безличното техническо оформяне и „чиновническо“ звучене. В други 

случаи, когато целят да въздействат върху емоциите, чувствата или 

потребителските нагласи на хората, се раждат свежи и оригинални 

творения. 

Езиково по-непрецизна група са личните надписи. Тук често се 

допускат двусмислици, а какво остава за граматическите и пунктуа-

ционните грешки, които се срещат и при по-„престижни-

те“ институционални писмени продукти.  
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STYLISTIC AND PAGMATIC SPECIFICITIES OF COGNITIVE 

METAPHORS IN BULGARIAN POLITICAL SPEECHES  

AT THE END OF XIXTH CENTURY 

 

Zhaneta Andreeva,  

Shumen University „Episkop Konstantin Preslavski“ 

 
Abstract: In this research some stylistic and pragmatic aspects of the 

metaphors in the speeches of renowned Bulgarian politicians from the end of the 

XIXth century are discussed. The objects of analysis are the parliamentary speeches 

of Konstantin Stoilov and Stephan Stambolov, given in the same circumstances of 

time and culture. Both politicians are highly educated, and education is the key to 

choice of metaphors. Here comes the paradoxical difference with contemporary 

Bulgarian political speeches, in which bombast, illocutionary and performative 

aberrations. Nowadays the political speeches have a great stock of metaphors with 

cognitive content, but they are mostly intuitive reflection of untamed instinct. 

Oratory skills, understanding of empiricism and successful application of stylistic 

figures make the speech affective. The higher the level of the oratory’s intelligence 

is, the lower the level of spontaneity in the choice of metaphors. In K. Stoilov’s and 

t. Stambolov’s speeches there is a strong intensity of metaphors with deep cultural 

meaning, which are based on high intelligence, as well as morally legitimated 

national identification. 

Keywords: metaphor, cognitive linguistics, cognitive function, political 

metaphor speech act, linguistic demagogy, linguistic pragmatics, bulgarian political 

speeches 

 
 Понятието политическа метафора е резултат на релефно 

очертаната  лингвистична тенденция към антропологизъм в 

съвременното езикознание и най-новия дял в науката за езика – 

когнитивната лингвистика. Менталните процеси имат една обща 

фундаментална точка и това е езикът, но не неговата същност, а 

репрезентативният му капацитет. Когнитивната политическа метафора 

е продуктивна словесна система, която проецира значения. Научният 

диапазон на когнитивната лингвистика се определя от вариативността 
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на хипотезите за семантиката и нейната функционална перспектива. 

База в академичното проучване на метафората е менталният обем. Той 

се формира в процеса на живота от придобиването на екзистенциален 

опит. Отключването на метафоричното значение фиксира възмож-

ностите за манипулативен дискурс. Обемът от метафорични значения и 

употребата му в политическата реч са двете огледални повърхности, в 

които се отразява животът и възможността на човека да го контролира 

и направлява. Следователно политическата метафора е отражение на 

интелектуалния капацитет на политика. Стремежът да се анализират 

по-обхватно, дълбинно и систематично метафорите в речта на 

съвременните български политици отвежда до въпроса за това дали се 

променя менталният обем с течение на времето, епохата, специфичните 

културни кодове. В този смисъл аналогично се стига до ясно 

очертаните времеви параметри – преди и сега. Този проблем задава 

безкрайни посоки за анализ.  

Предмет на настоящото проучване са някои стилистични и 

прагматични аспекти на метафорите в речите на изявени български 

политици от края на XIX век. Обект за анализ са парламентарните речи 

на Константин Стоилов и Стефан Стамболов, произнесени в един и 

същ темпорален и културологичен пласт. И двамата политици са с 

висока образованост, а тя е ключът към подбора на метафорите. Тук е 

парадоксалното различие със съвременните български политически 

речи, в които доминират празнословието, илокутивните и перфор-

мативните аномалии. Политическите речи днес притежават голям запас 

от метафори с когнитивно съдържание, но в по-голямата си част те са 

интуитивна рефлексия на неовладян инстинкт. Ораторските 

възможности, познаването на емпиризма и успешното прилагане на 

стилистични фигури правят речта въздействаща и с осъществени 

комуникативни намерения. Колкото е по-висок интелектът на оратора, 

толкова по-ниска е спонтанността в подбора на метафори. В речите на 

К. Стоилов и Ст. Стамболов има засилен интензитет на метафори с 

дълбинно културологично значение, които се основават както на висок 

интелект, така и на морално легитимирана национална идентификация. 

Анализът на политическите метафори е конструктивистки акт, 

защото изгражда логически модел на общественото битие, в което 

пребивават техните ментални конструкти. Особеностите на това битие 

могат да се очертаят ясно чрез епистемологичните и семасиологичните 

аспекти на проучване. Епистемологичното проникване в когнитивната 
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същност на българските политически метафори от края на XIX век се 

осъществява чрез контекстуален анализ на ексцерпирания материал, 

вникване в политическия и историческия контекст с цел изясняване на 

метафоричната стратегия (фиг.1). Този процес протича в три етапа: 

първо, идентификация на метафората и нейното когнитивно 

съдържание; второ, изясняване на употребата му като дискурсна 

стратегия за изграждане на нов ментален конструкт; трето, формиране 

на метафоричен образ с ново когнитивно съдържание. 

Последователността между тези три етапа може да се определи като 

векторен процес с фиксирано начало и определена посока. 

 

 
Фиг. 1 

 

Идентификацията на концептуалните елементи трябва да 

достигне до смисловото ядро, около което се надграждат 

репрезентативните възможности на метафората, а това определя и 

прагматичната насоченост. Този модел може да се представи като 

когнитивна схема [Чартърис-Блек 2014: 157]. Примерът е от речта на 

Ст. Стамболов [Мишев 2014], произнесена след Берлинския конгрес, 

1878 г.  

първи етап

• идентификация на метафората

• идентификация на когнитивното съдържание

втори етап

• дискурсна стратегия

• изграждане на нов ментален конструкт

трети етап

• формиране на метафоричен образ с ново
когнитивно съдържание
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Фиг.2 

 

За да се изясни функционалната прагматичност на метафората, 

когнитивното ядро може да се представи схематично в няколко 

варианта и да се направят изводи за действието на механизма на 

когнитивните схеми.  

За разлика от епистемологичните аспекти на анализ, 

стилистичната семасиология предполага фокусирането върху по-

емоционален пласт от същността на когнитивната метафора в 

политическите речи, защото базисно се разполага върху възприемането 

на допълнителността в смисловия обем на думите. Когнитивният и 

прагматичният потенциал се градят именно върху имплицираното 

допълнително смислово съдържание. Примерите за функционирането 

на стилистичната семасиология в политическата реч са ексцерпирани 

от посочената по-горе реч на Стамболов.  

В края на  XIX век, времето след Освобождението, 

парламентарната трибуна е най-авторитетната за българското 

общество. Парламентарната реч е рефлексия на специфични 

обществено-политически явления и нейното проучване е начин да се 

представи образът на времето чрез културните кодове, с които си 

служи. Анализът на ораторската стратегия на политика от това време 

би могъл да бъде обект на отделно научно изследване. При 

проучването на когнитивните метафори и стила на парламентарната 

реч емоционално се очертава личността му: високо образован, 

интелигентен, харизматичен, манипулативен. Това са и определителите 

болно съсечено 
тяло

болно -
здраво

агреси
я

смърт

съсече
но -
цяло
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за Стефан Стамболов в българската историография и мемоаристика. 

„Скоро обаче неговата рязка личност се очерта релефно помежду 

другите. Пламенното слово... бе произвело много силно впечатление. 

Жарът, който той внасяше в своите речи в обществените събрания, 

привлече сетне върху него вниманието на всички.“ [Радев 1990: 59]. 

Стефан Цанев в „Български хроники“ метафорично определя речта му 

като „плачът на Стамболов“ [Цанев 2010: 25 – 36, 3]. „Това момче, като 

говореше, от устата му пламък излизаше – коментира Петко 

Славейков.“ [Генадиев 1925: 5]. Специфичните черти на ораторската 

реч на Стамболов провокират емоционалната съпричастност на 

аудиторията. Стилистичният анализ на неговата реч показва приоритет 

на тропи и фигури, употребени като експликация на експресивно 

маркирана лексика. Ключова метафора във въздействащата реч е 

болното съсечено тяло, което назовава конкретен исторически факт – 

разпокъсването на България след решенията на Берлинския конгрес. 

Тази когнитивна метафора проецира в речта разгърната система от 

стилистични средства за постигане на внушение за загуба. Употребата 

на антропоморфна метафора етимологически се свързва с 

подсъзнателното поведение да се моделира политическата реалност 

като образ на познатото. Болката и постигнатото в емпиризма познание 

за болест и смърт е универсалното човешко познаване на живота. Така 

употребената метафора успява да обхване аудиторията в експлицитния 

ментален план. Метафората е посредник между емпиричното познание 

и сетивното познание, защото тя предизвиква не само асоциативни 

представи, но и усещания. Речта на Стамболов налага внушения и чрез 

засилената употреба на предикативни конструкции, реторични въпроси 

и богат регистър от стилистични средства за въздействие. 

 

Стилистични средства за въздействие 

 

градация  мило, драго, цяло Отечество; млад, енергичен, 

пълен с жизненост народ; полета, пътища, 

усои, кътища; пепел, кости, сълзи; крепко, 

здраво, жизнено тяло; сакати, недъгави, 

немощни 

инверсия бъдеще светло, славно; минало светло и 

славно; свободни да бъдем 
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анафора не; ние; где са; где е; мъчно; високо; без да  

метонимия/синекдоха ръцете, краката и другите части; веригите на 

робството 

олицетворение царски ферман дойде, та съедини; ферман 

начерта; конференция дойде 

сингуларизация да се довлечем до оная троха 

сравнение просяци – божаци; жертви – мъченици; 

берлински джелати; градовете...елмазите на 

нашето Отечество  

метафора болно, съсечено тяло; сакати, недъгави, 

немощни; пепел, кости и сълзи; национален 

организъм цял, неосакатен; здраво, жизнено 

тяло; веригите на робството;   

 

Основното когнитивно ядро, около което са разположени тропи 

и фигури с маркирана семантична съвместимост, е метафората за 

съсеченото тяло. Тя е разгърната логически и асоциативно чрез 

синекдохата ръцете, краката и другите части. Така е експлицирана 

идеята за агресивно нарушената цялост на Отечеството, имплициращ 

представата за народ и България. В този смисъл не е случаен и 

интензитетът на лексемата целокупно, която се наслагва емоционално и 

като експресивна лексика. Аналогична е и няколкократната употреба на 

израза ...мъчно. Мъчно и боли. Интересен експресивен акцент е 

сравнението на народа с просяци – божаци. То имплицира морално-

оценъчна перспектива за народа, разположена в историческия дискурс 

на миналото (робската участ) и настоящето (жертва на агресивната 

външна политика). Божаци е производно на бог, следователно 

контекстът на речта посочва народа, оставен на божията воля, 

акцентирана е принадлежността на бога, народ със заличена 

иманентност и отнет потенциал. Интересен стилистичен акцент е 

подборът на олицетворения. Те като че ли логически контаминират 

позицията на народа и отечеството – тяло съсечено на пет къса. 

Олицетворени са думи, назоваващи легитимно чуждата за националния 

контекст власт: ферман, конференция. Отчетливата реторическа фигура 

прозопопея (ферман дойде...съедини...начерта; конференция дойде) 

показва отношението на оратора към абсурдното историческо събитие 

и неговите последствия. Представата за историческия мащаб на 

случилото се е изградена и чрез топонимичното изброяване, което в 
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имплицитния план на речта градира внушения за онези части от 

територията на България, граничещи с Турция, Румъния, Македония, 

Гърция, които са „съсечени“ и остават към тези държави. 

Топонимичното наслагване на градове държи експлицитния дискурс в 

обхвата на конкретиката, внушава достоверност, а сравнението им с 

„елмази“ търси емоционалното съпреживяване на аудиторията с 

драмата на отечеството. Целта на оратора е да формира усещане за 

правилното декодиране на историческата фактология и мнението на 

аудиторията като коректив на случилото се. В този топонимичен ракурс 

е и друга известна метафора на Стамболов, упомената в мемоарите на 

Султана Рачо Петрова: „Македония ще бъде гробницата на 

България“ [Петрова 1991: 207]. Прозорливият български политик от 

края на XIX век метафорично щрихира национален проблем, 

нагнетяващ напрежение и днес.  

Умело подбраните въздействащи фигури правят речта на 

Стамболов успешна. Те са замислени и осъществени като отворена 

комуникативна система, в която оратор и аудитория синхронизират, те 

са равностойни комуниканти. Доказателство за това е реакцията на 

адресата. В спомените на Димитър Маринов е запечатан точно този 

момент – утихването на залата след произнасянето на речта: „ 

Ораторът спря. Той беше блед. Дядо Антим го повика, прегърна, 

целуна по челото и каза: –  Бъди благословен, мое чедо, от Бога и от 

всичките ни светии!“ [Маринов 1992]. Обект на научното изследване на 

политическата реч са не само метафорите. Тяхната когнитивна 

функция трябва да се разгръща паралелно с обстоятелствата, при които 

се раждат и достигат до своя адресат. Това прави речта завършена, а 

комуникативното намерение – осъществено.  

Вглеждането в речите на българските политици от миналото 

налага много изводи в съпоставка. Археологията на когнитивните 

метафори извежда в съвременен дискурс когнитивната функция на 

културните кодове, които в миналото много по-често се употребяват 

като носители на метафорични смисли, отколкото в речите на 

съвременните политици. Пример за това са речите на д-р Константин 

Стоилов, събрани и отпечатани самостоятелно в сборник през 1939 г. 

Редактор и съставител на сборника са синовете на видния политик. В 

предговора на изданието са упоменати някои специфични особености 

на речите. Печатани са от стенограмите – официални дневници на 

Народното събрание. К. Стоилов не е писал речите си, затова не са 
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запазени други, освен от Народното събрание. За да се добие точно 

впечатление от емоционалния ефект на речите, „за да се почувства 

поне отчасти живата реч на оратора и чарът на неговото 

слово“ [Стоилов, Х., Стоилов, Б. 1939: VII], в стенограмите са 

отбелязани препинателни знаци, които в това издание са точно 

запазени. Още в първата реч, произнесена след встъпването му като 

народен представител в Учредителното събрание, проличават 

интелектът и високият културен капацитет на оратора. Възпитаник на 

„Роберт колеж“ в Цариград, доктор по право и бъдещ министър, К. 

Стоилов произнася в Учредителното народно събрание (27. Февруари 

1879 г.) реч по „общонародния въпрос“ [Стоилов, Х., Стоилов, Б. 1939: 

3 – 5], т.е. за положението на България след Берлинския конгрес. Това е 

неговата първа парламентарна реч. Произнася я с вдъхновение, 

изразява патетичност и доказва на аудиторията своята прозорливост за 

бъдещето. Първата ключова метафора е назоваването на Балкана като 

гнездо на посветената част от народа. Когнитивният обем на тази 

метафора включва целия семантичен регистър от словното богатство за 

национална идентификация – географски маркери и съпътстващите ги 

духовни и ценностни ориентири: народ, свобода, земя, отечество, 

България, Балкан, Марица, братя, чест, хляб, народност. Описанието 

следва топонимичната обективност, но митопоетичното наименование 

Балкан побира всички топонимични знаци за разпознаване на 

националното пространство, като го осмисля ценностно. В стила на 

Иван-Вазовата патетичност при описанието на отечеството, гледната 

точка в речта на К. Стоилов стига до идеализация на описаното. 

Пример за това са атрибутивните синтаксеми синьо небе, весело слънце, 

пъстра трева. Подбраните стилистични средства показват предмета на 

речта България в един символически по-окрупнен план, в който 

релефно очертани са носителите на духовните ценности: Балкана и 

народа. Тези два образа побират метонимично значението на България. 

В сравнение с речта на Стамболов, тук реторичните конструкции, 

предикативните изрази и анафорите са значително по-малко, което 

прави речта по-спокойна, уравновесена, но силно акцентна по 

отношение на националните ценностни маркери.  

В следващия обособен абзац речта на К. Стоилов разгръща в 

широк обем важен  национален факт: робската ситуация в Македония. 

Безнадеждността е изразена чрез сравнението на Македония с Батак и 

Перущица, градове, които са символ на масовото поражение. 

307

Книга 7, 2021



Интересен реторичен похват в този момент от речта е разгърнатото 

сравнение. Компараторът Македония аналогично е представен чрез 

цитат от „Божествена комедия“ на Данте, в който силен емоционален 

изблик е породен от осмислянето на надписа: „Надежда всяка тука 

оставете“. Логическата връзка между сравняемо и аналог е идеята за 

участта на поробена Македония. 

Последствията за България след Берлинския конгрес са предмет 

и в други речи на К. Стоилов. Приоритетното градиране на 

метафоричния обхват показва отново тенденция за разполагането на 

когнитивното метафорично съдържание в дискурса на историята, 

митологията, фолклора, културологията. Пример за това са 

многобройните цитати от художествени произведения, вписани като 

разгърнати сравнения в релацията образ – съдържание. Това показва 

високия културен капацитет на политиците след Освобождението. 

Съпоствката със съвременните политически речи изкарва на показ 

интелектуалния дефицит в употребените метафори с когнитивно 

съдържание. Като доказателство на тази теза могат да се посочат 

примери, ексцерпирани от стенограмите на пленарните заседания в 

Народното събрание през последната календарна година. Например 

речите на представителите на политическите партии, произнесени в 

първото за годината заседание – 11.01.2019 г. Началото е поставено от 

речта на Цветан Цветанов. Още първата произнесена фраза е 

доказателство за демагогския характер на речта. „Бих искал да ви 

поздравя...“, „...би трябвало...“ Употребата на условно наклонение 

демонстрира резервираност, очертава граница между комуникативното 

намерение и аудиторията. Цялостният поглед върху речта показва 

езиково-демагогската й същност. Безкрайна е мултипликацията на 

думи с корен евро: Европейски парламент, европейска партия, 

проевропейска партия, Европейски съюз, евродепутати, 

Европарламент, Европейска народна партия, европейска икономика, 

европейска комисия, Еврозона, евровалута... Това разпилява 

смисловите акценти и като проблем се превръща в морален казус, 

защото в реч, произнесена като поздрав от тази висока трибуна, 

лексемите българи и български граждани са с единична употреба. В 

съпоставка с речите отпреди век, тук е ясно видима липсващата връзка 

в триадата: оратор – реч – аудитория. Празнословието на речта, е факт, 

който развенчава реторичния съюз между оратора и неговата публика. 
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Метафорично казано – той е синдром на съвременния интуитивен, 

ниско образован и безперспективен български политик. 

Изводите за когнитивната същност на употребените метафори в 

политическите речи от края на XIX век поставят въпроса за 

липсващите ментални метафорични обеми днес. Липсата на позитивна 

нагласа стеснява менталния диапазон на когнитивната метафора. 

Липсата на благородната езикова демагогия предполага и дефицита на 

доверие към политическия елит.  
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