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ПРОФ. Д-Р КИНА ВАЧКОВА НА 65 ГОДИНИ 
 
 
Младостта на учения се съизмерва не с годините му, а с актуалността 

на идеите, които генерира, с ентусиазма му да ги следва, с 
работоспособността му. В този смисъл проф. д-р Кина Вачкова е сред ония 
учени, за които времето работи положително. Колкото повече напредва то, 
толкова по-задълбочени стават интересите й, толкова по-значими са 
измеренията им под формата на изследвания, контакти, преподаване.  

Проф. Вачкова е родена на 7 април 1943 г. в гр. Русе и през 2008 г. 
навършва 65 г. След като завършва през 1966 г. Софийския университет "Св. 
Климент Охридски", специалност Българска филология, започва работа през 
учебната 1969-1970 г. в Шуменския университет (първоначално Факултет-
филиал на Софийския университет, а след това Висш педагогически 
институт). В резултат на благотворното общуване с учени като акад. 
Владимир Георгиев, проф. Любомир Андрейчин, проф. Петър Пашов, проф. 
Моско Москов, проф. Елена Георгиева, проф. Христо Първев, проф. Борис 
Симеонов и много още големи имена на българската лингвистика, тогава 
преподаватели във ВПИ-Шумен, тя прави първите си стъпки като учен и 
университетски преподавател. Най-напред става асистентка на проф. П. 
Пашов, както и на своя любим учител проф. Л. Андрейчин. Ползотворна се 
оказва специализацията й през 1974 г. в Санктпетербургския университет при 
проф. Ал. Гак. През същата година се появяват и първите й публикации.  

Трудно е да се разкаже какво извършва една енергична и амбициозна 
личност като проф. Вачкова за близо 40 години – толкова са годините, 
изживени в Шуменския университет. Думата „изживени” не е случайно 
употребена, защото тя не просто работи в него, а живее още един, паралелен 
живот, свързан с Университета и най-вече с колегите си от Катедрата по 
български език. Битието на университетския преподавател е богато на 
дейности: той е и учен, който не смее да изостане от чистото академично 
творчество; и учител, по чиито стъпки следват стотици и хиляди студенти, 
които един ден ще имат честта да издигнат претенцията си на равностойни 
специалисти; и общественик, задължен от авторитета на позицията си да бъде 
фактор в обществото. Всички тези ипостаси на призванието университетски 
преподавател с успех са въплътени в личността на проф. Вачкова. 

Научните интереси на К. Вачкова се реализират в широкоспектърна 
лингвистична проблематика. Научното й творчество обхваща повече от 210 
заглавия, от които 9 монографии, множество студии, статии, рецензии, 



езикови бележки, хроники и персоналии. След защитата на дисертационния 
труд Добри Войников и формирането на новобългарския книжовен език през 
третата четвърт на ХІХ век през 1980 г. й е присъдена научната степен 
“кандидат на филологическите науки” (по сегашната терминология “доктор 
по филология”). К. Вачкова обнародва голям брой статии по темата, в които 
присъстват нов тип обобщения и съпоставителни характеристики и които са 
оформени като отделни завършени изследвания. С тях авторката допринася за 
детайлизиране и изясняване на редица моменти от книжовноезиковата ни 
история, коментирани и цитирани в академичното издание на История на 
новобългарския книжовен език (1989). Съвсем закономерно през 1986 г., след 
представяне на хабилитационния труд За установяването на нормативност в 
морфологията на новобългарския книжовен език, К. Вачкова е избрана за 
доцент по съвременен български език. 

Една част от научните й дирения е ориентирана към изследване 
езиковата дейност на видни български книжовници от Възраждането и след 
Освобождението – Д. Войников, Йоаким Груев, Сава Доброплодни, Иван 
Момчилов, Илия Р. Блъсков, Васил Друмев, Райко Жинзифов, Никола 
Първанов, Васил Д. Стоянов, Андрей Зехиров, Натанаил Охридски, Стилиян 
Чилингиров, Митрополит Симеон, Христо Герчев, Ал. Т.-Балан, Рачко М. 
Рачев, а така също и на чужденци, отдали енергия и сили във формирането на 
българския книжовен език или оказали влияние върху български езиковеди: 
братя Шкорпил, Йозеф Майснер, Станко Враз, Ян Гебауер, Лудвиг Лукаш, 
Антон Шоурек, Виктор Григорович, Франтишек Челаковски, Юрий Венелин, 
Емил Чермак, полската и унгарската емиграция в Шумен от средата на ХІХ в. 
В тях тя се представя като високо ерудиран езиковед, чиито интереси са 
насочени предимно към формирането и по-нататъшното развитие и 
обогатяване на новобългарския книжовен език. 

Особено ценни са заслугите й за изясняване на мястото, значението и 
ролята на Шуменското книжовно средище. То е важен факт в историята на 
новобългарския книжовен език, който не само че беше слабо изследван, но – 
може би тъкмо поради това – не беше изяснено присъствието му в историята 
на книжовния ни език. С проучването на този проблем тя предлага 
интерпретация на богат езиков материал, която служи за образец при 
третирането на подобни разработки. Същевременно Вачкова отпечатва 
значими изследвания, чиято тема е изграждането на научната 
(археологическа, езиковедска, географска, математическа, химическа и 
екологична) и административната терминология на формиращия се български 
книжовен език, а така също и участието на преводите на Библията в езиково-
нормализаторските процеси. Ценни и цитирани са разработките й за 
отношението между социолингвистически и типологически фактори, между 
словообразуване и аналитизъм. 

Нейните научни занимания не се ограничават само с историята, но и 
със съвременното състояние на българския книжовен език. В изследванията й, 
от една страна, се открояват неговата относителната стабилност и от друга – 



динамичните тенденции в развитието му. Особено място в тази проблематика 
заемат разработките, посветени на редица негови словообразувателни, 
морфологични и синтактични особености, на динамиката и статиката при 
установяването на нормативност в морфологията му, на проблеми на неговата 
стандартизация в съвременните условия, на един нов обект за 
стандартизационната активност – езиковите средства за европейска 
интеграция, на съвременните процеси на интернационализация в българския 
книжовен език, свързани неминуемо с редица неологизми и евролингвистични 
иновации, на тенденции в субстандарта и в лингвистичното му описание. 
Значителна част от научните й разработки са съпоставителни с други 
славянски и неславянски езици. 

Четири учебни години (от 1985 до 1989 г.) Кина Вачкова е лекторка по 
български език в Карловия университет в Прага. Заедно с многобройните 
студии и статии, публикувани след упорита работа в архиви и библиотеки, 
плод на нейните научни занимания в Чехия е учебникът Učebnice bulharštiny 
ІІІ (в съавт. с Х. Гладкова), както и монографията Чешки страници за Шумен 
през Възраждането (в съавт. със Зд. Урбан). През ноември-декември 1989 г. 
тя е лектор и в Измаилския педагогически институт – Украйна. 

Сериозен неин теоретичен принос в езиковедската българистика е 
фактът, че за пръв път в нашето езикознание експлицитно поставя въпроса за 
типологията на българския книжовен език, като взема под внимание редица 
аспекти – както диахронни, така и синхронни. Така през 2008 г. се появява 
монографията й Типологична характеристика на българския книжовен език 
(Възрожденски период). Изрично следва да се подчертае, че такова цялостно 
изследване върху функционалната история и историческите типологични 
признаци на българския книжовен език не е правено в българската 
лингвистика. По своя характер то е оригинален принос в българската 
филологическа мисъл и представя авторката си като задълбочен познавач и 
утвърден изследовател на българската стандартология. Работата има 
изключително инспириращо въздействие върху специалистите в тази област, 
тъй като най-коректно К. Вачкова набелязва въпроси, които се нуждаят от 
отделни и по-нататъшни специални проучвания. Цялостното й творчество, и 
особено последната монография, водят до защита на званието „професор” 
през същата година.  

Същевременно К. Вачкова участва активно в научния живот на 
университета – изнася доклади на сесии, конференции и конгреси. В своите 
изследвания, публикувани в авторитетни научни издания в България и 
чужбина (Чехия, Словакия, Русия, Полша, Украйна, Словения, Македония, 
Германия, Румъния, Унгария), тя разкрива завидна широта на възгледи и 
методология, които си е изградила въз основа на много добра осведоменост за 
съвременните научни постижения и преди всичко на личните си проучвания. 
Едно много ценно качество се проявява в многостранните й научни 
занимания: способността й да работи и да поддържа диалог с други наши и 
чуждестранни учени, от които се открояват със своя авторитет Зденек Урбан, 



Олга Мартинцова, Хана Гладкова и др. Нейните трудове са широко известни у 
нас и сред чуждестранните българисти и слависти, с много от които тя 
поддържа и лични контакти благодарение на редовното си участие в 
международни научни форуми и проекти. Стойностните й научни приноси я 
водят през 1997 г. до членство в Международната комисия за славянски 
книжовни езици към Международния комитет на славистите, а през 2008 г. 
като естествен плод на творческото й участие и на големия й организационен 
опит тя бива избрана за неин председател, който факт е чест за Шуменския 
университет, както и въобще за българската славистика . 

Научната обективност, стойностните съвети и богатите контакти на 
проф. Вачкова не случайно я правят търсен рецензент на български и 
чуждестранни учебници, речници, дисертационни и хабилитационни трудове, 
сборници и помагала, както и компетентен научен ръководител на докторанти 
и дипломанти. Немалка част от времето си извън аудиторията тя посвещава на 
научното и методическо израстване на по-млади колеги от Катедрата по 
български език, на които дава навременна и ценна в професионално 
отношение помощ. Редактор и съредактор е на редица авторитетни издания. 

Според теорията на книжовните езици силата на езиковеда е в това, че 
може аргументирано да очертае методите за култивиране на речева култура. 
Един от тези методи се свързва с така наречената езиковедска публицистика, 
която заема специално място в нейните публикации. Всеки лингвист има 
възможността да адаптира специализирани текстове и да ги предлага на една 
по-широка аудитория – но не всеки го прави, тъй като то отнеме време, а от 
друга страна, не се оценява като особено престижно. Проф. Вачкова обаче, 
която чрез езиковите си бележки нееднократно настоятелно е подчертавала, 
че книжовният език е част от българската култура, е на друго мнение: тя 
винаги е смятала, че тези публикации са важно средство за популяризация на 
езиковата нормативност и на факти от богатата ни езикова история. Ревнивото 
й отношение към научното битие и паметта на нейните университетски 
учители и колеги, към Шуменския университет като цяло винаги е намирало 
израз в различни рецензии, хроники, персоналии, отразяване на юбилеи и 
празници. Тя приема съдбата на Университета като своя и по повод и без 
повод се е стремяла да напомни на обществеността, че в Шумен има един 
университет, който не отстъпва по качеството на научната и 
преподавателската си колегия на който и да е друг български университет.  

Проф. Вачкова е университетски учен, който се отнася с отговорност и 
любов към преподавателската си работа. Вече почти четири десетилетия чете 
лекции и води семинарни занятия по история на новобългарския книжовен 
език и съвременен български език на филолози и педагози, както и 
специализиращи курсове по история и теория на книжовните езици за 
бакалаври и магистри. Към себе си и другите тя е особено взискателна като 
преподавател, ползващ се с уважението на университетските си колеги и на 
студентите. Плод на нейната отговорност е издаването на учебните помагала 
Изследвания по история на българския книжовен език, ч. I (1997) и 



Изследвания по история на българския книжовен език, ч. ІІ (2001), в които е 
представила свои изследвания, свързани с учебната програма.  

Научните занимания и преподаването К. Вачкова отлично съвместява 
с ползотворна административна дейност. Тя има три успешни мандата като 
ръководител на Катедрата по български език (1983-1985, 1989-1992 и 2004-
2008 г.). През 1993-1994 е декан на Факултета по хуманитарни науки, а през 
1995-1997 – зам.-ректор по учебната дейност. От 1999 г. е председател на 
Общото събрание, а през 2008 г.- 2009 г. е директор на Центъра за връзки с 
обществеността и медиите на Шуменския университет. С активното си 
присъствие в администрирането на Университета, с присъщата си 
отговорност, работоспособност, компетентност и самодисциплинираност тя 
значително укрепва организационния и научно-методическия му живот.  

Юбилейните 65 години са несъмнено повод научно-преподавателската 
колегия на Университета и специално на Катедрата по български език да 
поздрави един от първите шуменски преподаватели и в този смисъл 
първооснователи на специалността Българска филология и на Шуменския 
университет. Несъмнено тя посреща своя юбилей с вълнение и чувството за 
изпълнен дълг към академичното общество и науката. Колегите и 
многобройните й възпитаници са убедени, че тя има още много сили и 
енергия да реализира идеите си за бъдещи научни изследвания и разработки. 
Да й пожелаем крепко здраве и непресъхваща творческа активност! 

 
 

Надка Николова 
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Vyjdeme z pojmu diglosie. Rozumí se tím jednak záležitosti funkčního 

rozvrstvení „téhož“ etnického, či národního jazyka (užší pojetí), může však jít o 
kvalitativně velmi různé setkání etnicky různých jazyků geneticky příbuzných i 
nepříbuzných (širší pojetí). V druhém případě se mluví v základní literatuře 
zpravidla o koloniálním pojetí, či o imigrační diglosii. Ve všech těchto případech 
jde o jazyky etnicky vázané. Významný je i pojem interkulturní diglosie (setkání 
jazyka etnicky vázaného a etnicky interkulturního/interetnického).V historii je 
takových případů velké množství, např. vztah slovenštiny a latiny, maďarštiny a 
latiny, obecně „kterýkoli“ etnický jazyk a latina nebo řečtina, popř. též církevní 
slovanština. Historicky se to týká středověku a novověku v Evropě s různou dobou 
trvání tohoto stavu. Určitý problém je v tom, že v teoriích diglosie se obvykle 
nepočítá se setkáním jazyků, které jsou stupněm vývoje, svým komunikačním 
potenciálem atd.v zásadě rovnocenné. Ale právě to je se zřetelem k současné a 
budoucí evropské situaci významné, neboť v integračních procesech půjde o 
kontakty jazyků v zásadě „rovnocenných“ (viz dále kritéria této „rovnocennosti“). 
 Další problém je, že pojem bilingvismu a diglosie v širším pojetí bývá 
chápán jako setkání, vztah  pouze dvou jazyků. Ani historicky to není však 
podmínkou, z historie připomeňme Rakousko-uherské soustátí, Československo, 
Jugoslavii, Švýcarsko a řada dalších zemí. Ve všech těchto případech jde o kontakty 
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více než dvou jazyků, což „přibližuje“ historické podoby bilingvismu a 
vícejazyčnosti budoucím podobám těchto jevů v evropských strukturách. 

Pro naše další úvahy bude vhodnější pojem vícejazyčnost představující 
diglosii v širším smyslu, a to i se zřetelem ke vztahu více než dvou etnicky 
vázaných jazyků, popř. též za spoluúčasti jazyka výlučně interkulturních funkcí. Je 
třeba ještě dodat, že výše jsme charakterizovali jazyky interkulturních funkcí jako 
jazyky etnicky nikoli vázané (tzv. mrtvé jazyky). Je však třeba respektovat, že tuto 
funkci sehrávaly a sehrávají jazyky mezinárodní komunikace (tzv. světové jazyky), 
což se historicky týká národních jazyků koloniálních velmocí (výše viz koloniální 
pojetí diglosie), v kontextu současného a budoucího světa včetně integračních 
procesů v Evropě především angličtiny. 

Základní otázkou pochopení vícejazyčnosti je objasnit o vícejazyčnost čeho 
jde. Obecně zpravidla platí, že jde o vícejazyčnost etnicky smíšeného společenství, 
tedy zpravidla státních útvarů různého řádu. 

Je tedy třeba v této souvislosti chápat vícejazyčnost jako faktor sociálně-
historický na rozdíl od bilingvismu, který lze právě ze zorného úhlu vícejazyčnosti 
chápat jako projekci vícejazyčnosti do sféry individua a společenských 
mikrostruktur (především rodina). 

Státní útvar po stránce jazykové lze charakterizovat jako strukturu 
typizovaných komunikačních procesů/událostí, z nichž lze/je třeba odvodit 
komunikační, řečově funkční spektrum daného společenství. Charakter a stupeň 
strukturní složitosti funkčního spektra je dán stupněm civilizačního a kulturního 
rozvoje společenství a je proměnlivý v čase. Jde o komunikační funkce, které 
zahrnují lidské/občanské interakce počínaje nejintimnější mezilidskou komunikací, 
přes komunikaci v oblasti řízení a správy, práva, vzdělávacího systému, armády, 
mediální komunikace, kultury v užším smyslu až po nejvyšší stupně komunikace 
veřejné a oficiální.Ve vícejazyčném společenství platí, že na takto úplném 
funkčním spektru se podílejí různé (zpravidla etnické) jazyky. Tyto jazyky mohou v 
interstátním smyslu být z hlediska funkčního spektra funkčně úplné (v 
jednojazyčných národních státech), třebaže v daném vícejazyčném společenství 
takto úplně nefungují, mohou to však být i jazyky absolutně funkčně omezené, tj. 
takové, které v žádném jazykovém společenství nerealizují úplné funkční spektrum 
(např. čeština v Čechách a na Moravě v období pohumanistickém a před obdobím 
národního obrození). Právě tato okolnost zakládá „funkční nerovnost“ jazyků 
v diglosních vztazích v širším pojetí tohoto pojmu. 
 Dělba o funkční spektrum společenství může v určitých historických 
obdobích působit zcela nebo převážně bezkonfliktně (příkladem může být 
středověké české království v jeho proměnách). Tato bezkonfliktnost však může být 
dána i tím, že etnika, která se nepodílejí na komunikačních vztazích vyšších a 
nejvyšších stupňů společenské relevance, proti danému stavu „nerevoltují“. Jakmile 
však dochází ze sociálních, ekonomických příčin k vzestupu etnika, dochází 
zpravidla i ke konfliktnímu vývoji v kontextu diglosie. To lze dobře ilustrovat na 
vývoji situace v habsburském středoevropském soustátí v 19. stol., kdy se takto 
měnila pozice a tedy i aktivita slovanských jazyků v kontaktu a konfliktu s 



němčinou a maďarštinou. “Absolutní bezkonfliktnost“ dělby o funkční spektrum 
zpravidla nevyžaduje přítomnost explicitního jazykového práva (postačí působení 
sociálních / společenských norem) a pochopitelně i naopak, konfliktní jazyková 
situace vyžaduje konstituci explicitního jazykového práva. Zpravidla však jde spíše 
o to, že postačí velmi obecné až vágní právní předpisy. Příkladem je opět 
habsburské soustátí, kde de jure existovaly velmi vágní právní předpisy jistým 
způsobem „ochraňující“ např. slovanské jazyky, komunikační praxe však fungovala 
zcela v neprospěch např. češtiny a slovenštiny. Postupná ekonomická a sociální 
emancipace „slabších“ etnik způsobuje, že dělba o funkční spektrum se v tomto 
případě vyvíjí  směrem k zápasu o komunikační spektrum. Historicky je tento 
proces obvykle dán tím, že jde o vztah jazyků, které se z hlediska stupně vývoje a 
tudíž i spektrální způsobilosti vyrovnávají. Zápas o komunikační spektrum jazyků 
je zápasem etnik, zpravidla zápasem takto založených nebo alespoň orientovaných 
politických sil. 

V této chvíli je třeba, abychom vymezili pojem jazykové právo: Jazykové 
právo je soubor právních norem a právních předpisů různého stupně právní síly, 
jenž upravuje explicitně strukturu funkčního spektra. 

Platí, že od dosažení určitého stupně civilizačního, kulturního vývoje (o 
který stupeň konkrétně jde, nechám v této chvíli stranou) je společenství vždy 
vlastní v nějakém smyslu alespoň minimální, fragmentární až nestrukturovaná 
množina právních norem týkajících se řečového chování. 
 Platí, že ani jazykověprávní soustavy nejvyššího stupně explicitnosti 
obsahující po právně formální stránce všechny stupně norem včetně nejvyšších 
(ústava, ústavní zákon,...) nepokrývají a neupravují celou plochu funkčního spektra 
společenství (zřídka je normován např. jazykový charakter řečové intimní 
komunikace). 
 Platí, že de facto je právně normovatelné řečové chování, nikoli jazyk jako 
abstraktní systém vyjadřovacích prostředků, i když de jure jsou příslušné právní 
předpisy často formulovány jako intervenční zásahy do jazyka. Z určitého hlediska 
lze právně upravovat i funkční distribuci prostředků v rámci diglosie v užším 
smyslu, nikoli pouze mezijazykové vztahy. 

V takovém případě právní předpis určuje, které jazykové prostředky jsou 
spisovné, noremní v rámci jednoho národního, etnického jazyka. 
 Lze obecně a abstraktně charakterizovat systém jazykového práva v jeho 
potenciální úplnosti. Zahrnuje všechny typy veřejné a oficiální komunikace. Výčet 
a popis těchto typů je věcí lingvistů ve spolupráci s právníky, ekonomy a 
politology. Na pozadí tohoto modelu je možno „měřit“ stupeň explicitnosti 
jazykového práva daného společenství. Platí přímá úměra mezi mírou společenské 
relevance dané komunikační situace a stupněm právní síly příslušné právní normy. 

Platí, že v podmínkách složité hierarchie stupňů a typů státních společenství 
v podmínkách EU rostou nároky na jazykové právo, na jeho úplnost a explicitnost. 
„Nadnárodní“ vztahy sdružujících se „národních“ států vyžadují a budou vyžadovat 
operativní a pohotové vytváření právních norem i v oblasti jazykového práva. 



Platí, že v útvarech jako je EU, je třeba studovat vytvářející se strukturu 
řečového funkčního spektra i z toho hlediska, nakolik se v tomto směru rýsují 
společenské předpoklady potřeby jazykových právních norem. Jestliže tedy v 
tradičních „národních“ státech, jejichž vznik měl své „přirozené“ zákonitosti, je 
pociťována potřeba jazykového práva v jistém smyslu ex post a v důsledku 
konfliktního vyústění víceetničnosti a vícejazyčnosti, pak v nadstátních 
společenstvích typu EU, která jsou vytvářena vědomou vůlí a racionální 
procedurou, je v tomto směru nezbytná prognostická činnost. Zatímco dnes se 
příslušná legislativa zaměřuje především na rovnost jazyků de jure a na jazykové 
procedury oficiálních orgánů společenství, je během času třeba počítat s potřebou 
právní regulace velkého množství komunikačních vztahů a situací, v nichž se bude 
stále výrazněji přirozeně prosazovat faktická komunikační nerovnost jazyků, která 
bude stále výrazněji limitovat u většiny jazyků z hlediska národního státu dosud 
úplné řečově funkční spektrum.(Nejde tedy jen o vrcholné orgány EU, ale i o 
množící se orgány středního a nižšího stupně ve všech oblastech ekonomicko-
politických aktivit, i v oblasti vzdělávání, kultury dokonce i každodenního života 
migrujícího obyvatelstva společenství. atd.). Není vyloučeno, že „národní 
regionální jazyky“ se budou v budoucnu uplatňovat především jako jazyky 
slovesného umění, duchovních tradic, svébytné kultury a přirozeně neoficiální 
privátní komunikace, méně již jako jazyky řízení, výrobních a obchodních i 
kulturních činností. Cílem jazykové kultury, která musí předcházet před jazykovým 
zákonodárstvím, je péče o schopnost občanů aktivně  užívat první jazyk i druhé 
jazyky v jejich identitě přirozeně že za podmínek vzájemného ovlivňování, nikoli 
však v podobě neústrojných hybridů. 

Platí, že řešení těchto problémů shora dolů může přispět i k řešení starších  
legislativně už ošetřených problémů v jednotlivých „národních“ státech (vztah 
slovenštiny a maďarštiny ve Slovenské republice nebo vztah Vlámů a Valonů v 
Belgii může být vnímán „shora“ jako historicky starší typ vztahů, které se však v 
důsledku migrace mohou v budoucnosti analogicky objevit i na dalších místech 
EU). Je nežádoucí opačný proces, tj. aby parciální historicky vzniklé problémy se 
stávaly problémy, které musejí být řešeny na globální úrovni celé EU. 

Je žádoucí, aby jazykové právo vždy respektovalo obligatorní formální rysy 
právní normy, jinak nabývá právní předpis z oblasti jazykového práva pouze 
deklarativního charakteru, což je možné řešit jinými prostředky.(Projevy úcty k 
národnímu jazyku, uznání kulturních historických hodnot spjatých s jazykem atd. 
lze „kodifikovat“ i jinak, nikoli explicitními právními normami.). 
Pozitivní role jazykového zákona spočívá především v tom, že integruje a 
strukturuje původně „roztroušené“ jazykově právní normy různé právní síly. Měl by 
– má-li být účinný – explicitně formulovat jazykovou stránku všech vysoce 
relevantních komunikačních vztahů a situací, tj. tradičně řečeno jazykový aspekt 
vnitřního a vnějšího úřadování, vzdělávání, veřejné, zejména mediální komunikace 
atd. Měl by vycházet z občanského principu státního nebo federálního společenství, 
měl by obsahovat nebo implikovat směřování k co nejširší znalosti příslušných 
jazyků (aktivní nebo alespoň pasivní znalost druhého jazyka umožňuje a usnadňuje 



vzájemné porozumění ne pouze ve smyslu úzce jazykovém). Měl by napomáhat 
vytváření příslušných vzdělávacích a kulturních institucí. Limitující ustanovení 
doprovázená sankcí by neměla oprávněně vyvolávat dojem majority, moci, či 
dokonce represe, ale naopak měla by přispívat k vědomí jejich účelné konstruktivní 
záměrnosti platné pro celé státní společenství. Jazykověprávní regulace vztahů v 
rámci národního jazyka, tedy ve smyslu diglosie v užším smyslu, nebo dokonce 
intervence do standardu, spisovného jazyka - domnívám se - nepřispívá k autoritě 
jazykového zákona. 
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Slavic literary languages in the European lingua-cultural space 
Alexander Dulichenko (Tartu) 

 
Slavic regional component of the European lingua-cultural space is in the centre of  given 
investigation. The all-round typological research of 7 big (national) and 15 small Slavic 
literary languages  was carried out for the first time in linguistics with a purpose to create a 
dynamic model of their origin and development. This dynamic model, except a scientific 
value for the general theory of a literary language, will give an opportunity for the historical 
vision of the dialectic correlation between big and small languages and use of this model in 
the decision of problem connected with co-existion of the big and small languages in the 
modern Europe. 
 Key words: Slavic linguistics, European linguistic context, Slavic literary 
languages, Slavic microlanguages, typology research, dynamic model of Slavic languages 
 
 

Европейское и славянское языковое пространство 
 

Славянские языки являются неотъемлемой частью европейского 
языкового союза, о формировании которого исследователи пишут, начиная с 
работ H. Haarmann’a 70-х гг. XX в. В состав этого союза входят, кроме 
славянских, романские, германские, финно-угорские и некоторые другие 
языки. Все эти языки пронизывают некоторые общие лингвокультурные 
признаки, обусловленные сходными процессами их длительного 
исторического развития. Более того, внутри данного союза некоторые 
исследователи выделяют также региональные языковые союзы, примером 
которых может быть так наз. греческо-латинский языковой союз эпохи 
Австро-Венгерской монархии (J. Kramer, 1983). Сам славянский этно-
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языковой мир делится на две части — западную Pax Slavia Latina и восточную 
Pax Slavia Orthodoxa. До создания славянских литературных языков в 
западной части лидирующую роль  играла латынь, а в восточной — 
(древне)греческий язык, а позднее и церковнославянский. 

В славистике вопросы этно-языковых ситуаций периода становления 
славянских литературных языков и вопросы их формирования и дальнейшего 
развития в сравнительно-типологическом плане разрабатываются 
специалистами всех славянских и многих неславянских стран (В. В. 
Виноградов, Н. И. Толстой, B. Havránek, A. Jedlička, D. Brozovic, H. Keipert, K. 
Gutschmidt и др.). Создано уже немало монографий, изданы сборники, 
посвященные различным аспектам формирования и функционирования 
славянских литературных языков [см. „Литературу”]. Однако в этом вопросе 
есть один существенный пробел: материал всех этих исследований касается 
преимущественно так наз. больших (респ. национальных) литературных 
языков. Именно большие славянские языки прежде всего получают 
всестороннее освещение в плане формирования и развития их системно-
структурных и функциональных характеристик.  

Однако всегда при этом упускаются из вида так наз. малые славянские 
языки (или микроязыки), по-другому также региональные литературные 
языки.  

Введение в науку о языке новой лингвистической категории 
литературные микроязыки и, в частности, славянские литературные 
микроязыки было осуществлено, начиная с 80-х гг. ХХ в., Тартуской школой 
славистической микролингвистики [Дуличенко 1981 и др.]. Согласно 
методологическим установкам этой школы, литературные микроязыки 
представляют собой такие лингвистические объекты, которые 
сформировались на основе литературно-языкового процесса, т.е. процесса 
создания и использования письменности и литературных норм в области 
художественной литературы, образования, в различных видах средств 
массовой информации (периодические издания, радио, ТВ и т. д.), в личной 
переписке и под. Литературные микроязыки, как правило, употребляются 
параллельно с большими соседними литературными языками, родственными 
или неродственными, ими пользуется сравнительно небольшое число 
носителей на сравнительно небольшой территории, которая может быть 
периферийной (т. е. располагаться на периферии какого-либо большого 
языка) или островной (т. е. в результате переселения оказывающаяся в 
иноэтническом и иноязыковом окружении); в функциональном плане они 
представлены скромнее, чем большие языки, в указанных выше сферах 
социокультурной жизни общества. 

Следует подчеркнуть, что литературные микроязыки — это не только 
явление славянского этно-языкового мира. Они широко распространены 
также в других регионах Европы, в частности, в германском мире 
(нижненемецкий, фризский, уэлский, корнвелский и др.), в романском 
(фриульский, пять вариантов ретороманского в Швейцарии и др.). Имеются 



литературные микроязыки и в финно-угорском ареале (в том числе, например, 
выруский литературный вариант эстонского). 

В рамках тартуской славистической микролингвистики на настоящее 
время  описано более полутора десятка литературных микроязыков и их 
проектов; кроме того, в течение многих лет проводится их типологический 
анализ как в историческом, так и в синхронном плане. Идеи тартуской 
микролингвистики в значительной мере повлияли на активизацию 
исследования славянских микроязыков за пределами Эстонии, в частности, в 
Белоруссии (Г. А. Цыхун, Ф. Д. Климчук), Германии (R. Marti, W. Lehfeldt, G. 
Hentschel и др.), Швеции (S. Gustavsson), Австрии (M. Moser), Польше (J. 
Treder, E. Breza, A. Czesak и др.) и некоторых других странах. 
 

Компоненты (языки) сравнительно-типологическое исследования 
 

На данном этапе нами предлагается проект сравнительно-
типологического исследования славянских литературных языков в 
лингвокультурном пространстве современной Европы. В проекте впервые 
делается попытка всестороннего типологического анализа процессов 
формирования и развития двух групп языков: с одной стороны — 
национальных (больших), с другой — малых (микроязыков). В этом прежде 
всего заключается новаторский характер предлагаемого исследования.  

Генетически и географически большие и малые литературные языки, 
составляющие типологический объект исследования, распределяются 
следующим образом: 

1) западнославянские: 
• серболужицкие — верхнелужицкий и нижнелужицкий 

литературные микроязыки в их отношении к чешскому и 
польскому, а также окружающему соседнему неродственному 
немецкому; 

• польский – кашубский (Польша); 
• польский – так наз. силезский и так наз. гуральский (Польша). 
2) южнославянские: 
• хорватский – чакавский и кайкавский (Хорватия); 
• хорватский (и окружающий немецкий) – бургенландско-

хорватский (Австрия); 
• хорватский (и окружающий итальянский) – молизско-славянский 

(Италия); 
• словенский (и окружающий итальянский) – резьянский (Италия); 
• словенский – прекмурско-словенский (Словения, частично 

Венгрия); 
• болгарский (и окружающий румынский) – банатско-болгарский 

(Румыния); 
• болгарский (и окружающий греческий) – помакский (Греция). 
3) восточнославянские: 



• украинский (и окружающие словацкий, польский, венгерский) – 
карпаторусинский (Украина, Словакия, Польша, Венгрия); 

• белорусский – западнополесский (Белоруссия). 
Основная цель исследования — выявить существенные черты 

сходства и различия в процессе формирования, развития и современного 
состояния славянских национальных литературных языков — с одной 
стороны, и малых литературных языков — с другой, построить тем самым 
динамическую модель соотношения этих двух категорий языков, показать 
диалектику их сосуществования в современном славянском и шире — 
европейском мире. Результатом исследования может стать коллективная 
монография «Славянские литературные языки в европейском 
лингвокультурном пространстве». 
 

Важнейшие социолингвистические параметры сравнительно-
типологического анализа 

 
В качестве рабочей гипотезы исследования выдвигаются следующие 

предположения. 
Национальные литературные языки с их длительной исторической 

традицией и малые литературные языки, не имеющие длительной традиции 
письменности, можно изучать, приняв за основу специальную систему 
типологических признаков-критериев. В качестве таких типологических 
признаков-критериев могли бы выступить следующие, часть из которых была 
в свое время выдвинута Д. Брозовичем и Н. И. Толстым: 
1) Oтношение к предшествующей литературно-языковой традиции (на 

церковнославянском, древнегреческом, латинском и других языках): 
а) принятие ее в определенной мере; 
б) разрыв с нею. 

2) Oтношение к диалектной базе: 
а) опора на один диалект или говор; 
б) попытка контаминации тех или иных говоров и диалектов. 

3) Oтношение к койне: 
а) наличие его и признание; 
б) отсутствие его или непризнание; 

4) Oтношение к фольклорно-поэтическому койне: 
а) наличие его и признание; 
б) отсутствие его или непризнание. 

5) Развитие и состояние форм письменности: 
а) следование одной-единственной системе письма; 
б) попытки смены систем письма. 

6) Отношение к различным культурно-языковым центрам: 
а) стремление к единому центру; 
б) признание нескольких центров. 

7) Отношение к влиянию других славянских языков: 



а) наличие и характер восприятия такого влияния; 
б) отсутствие или отказ от него. 

8) Отношение к влиянию неславянских (прежде всего европейских) языков: 
а) наличие и восприятие такого влияния; 
б) отсутствие или отказ от него. 

9) Отношение к пуризму: 
а) пуризм как элемент национально-языковой идеологии, 
особенности и результаты его культивирования; 
б) отсутствие пуристических тенденций. 

10) отношение к норме: 
а) последовательное развитие норм литературного языка без 
видимых интервенций со стороны нормализаторов; 
б) реформы норм в исторической ретроспективе и в настоящее 
время; 

11) степень поливалентности функций литературных языков: 
а) неограниченность использования в различных сферах жизни; 
б) ограниченность использования. 

Многие славянские литературные микроязыки формировались в новое 
время — в большинстве случаев в XIX и XX вв. Этот факт весьма важен в 
теоретическом отношении, поскольку на примере литературных микроязыков 
представляется уникальная возможность проследить этапы и особенности 
формирования и развития крупных литературных языков, история которых 
нередко уходит в глубокую древность, что не дает возможности в 
достаточной мере детально выяснить, как начинался литературный язык, 
какие факторы влияли на формирование его норм, какие имплицитные и 
эксплицитные импульсы вели его к функциональному развитию и т. д. Иными 
словами, материал микроязыков поможет приоткрыть картину рождения и 
первоначальных этапов развития литературных языков с историей, удаленной 
от нас на многие века. 
 

Методы исследования 
 

Изучение указанных групп языков планируется проводить 
комплексно, опираясь на методы: 

1. сравнительного и типологического анализа (см. выше 
предлагаемые типологические признаки-критерии); 

2. поскольку речь идет о становлении и развитии литературных 
языков, то важен также учет исторического метода; 

3. выбор славянского регионального континуума как компонента 
европейского языкового союза требует использования ареального 
подхода (влияние и взаимовлияние языков, би- и мультилингвизм 
и т. д.); 

4. при анализе состояния норм и их развития может использоваться 
системный подход; 



5. а при сравнительно-типологическом анализе социолингви-
стических позиций больших и малых языков — функциональный 
метод. 

 
Соотносительная динамическая модель как итог исследования 

 
Вырабатываемая в результате такого исследования соотносительная 

динамическая модель формирования и развития больших (национальных) и 
малых литературных языков в Pax Slavia Latina и в Pax Slavia Orthodoxa будет 
носить, по нашему мнению, достаточно универсальный характер и окажется 
пригодной при исследовании других групп европейских языков. Это именно 
динамическая модель, которая может быть использована при решении 
вопросов развития и сосуществования больших и малых языков, что является 
весьма актуальной проблемой для современного европейского сообщества. 
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PREMATURE CODIFICATION – 

A SUBJECTIVE DEVICE FOR LANGUAGE POLICY IMPLEMENTATION 
Mihail Videnov (Sofia) 

 
This article addresses the topic of codification and its functions. It reveals that an act of 
codification can be premature in character, i.e. can be used as a precursor of certain 
phenomena which have not yet become an integral part of the standard linguistic norm. 
Inexperienced codifiers rely too much on the potential of codification, aiming to impose 
their own ideas about a certain standard form. Not only does this lead to artificial 
codification, but runs counter to democratic values. It infringes on the intellectuals’ rights to 
individual autonomy. An example in order is the codification of the so-called standard 
“Macedonian” language that took place in 1944. Carried out for ideological reasons that 
were dictated by the political situation of that time, it was introduced in the absence of a 
stable and naturally functioning linguistic norm. There are occasional acts of premature 
codification that took place in this country. One of them is the unwarranted rigour in using 
the [ja/e] alternation rule, which people of West Bulgarian origin find difficult to follow. 

Key words: uzus, standard, codification, discourse, stylistic register, prematurity, 
prognostic, linguistic policy  

 
 

Триадата узус~норма~кодификация е сложно философско понятие, 
което твърде често се опростява в постановките на редица теоретични 
разработки, отнасящи се до  същината на книжовните езици. Не се подчертава 
фактът, че практическо съществуване има само узусът, че той е 
действителната реч, т.е.че всеки език се реализира чрез сума от идиолекти. 
Ако трябва да го кажем по-ясно, то ще прозвучи така: вън от идиолектите 
езикът не съществува. Още Ф. де Сосюр бе забелязал диалектическата връзка 
между езика и речта: партитурата, поставена на статива, все още не е музика. 
През последните години  за понятието реч все по-често се използва терминът 
дискурс, но по принцип това не води до някаква друга хипотеза, защото става 
дума за същото явление – материализирането на езика. Той става реалност, 
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когато се отнася до реч – било то външна (писмена, устна), било то вътрешна. 
И тук  - малко  встрани от темата - ще кажем, че при психически здравия 
човек речта е диалог. Монологът е част от диалога и по принцип е похват на 
класическия театър: актьорът съобщава нещо не на себе си, а на зрителите, за 
да стане ясно действието, т.е. пак се води диалог, но не със сценичните лица, а 
с публиката. Тук подчертаваме, че разсъжденията ни се отнасят до 
психически здравия човек, но специалистите психиатри твърдят, че и при 
хората с психически проблеми също става въпрос за диалози, които те водят с 
въображаем събеседник, т.е. това, което при здравия човек е сфера на 
вътрешната му реч, при психически обременения излиза навън и той 
фактически разговаря със себе си. За такова лице това  е симптом, който прави 
впечатление на околните.  

Пражката теория на книжовните езици е базирана върху концепцията, 
че действителното битие на езика е узусът, т.е. реалната употреба на езика от 
членовете на определен социум (Хавранек 1963: 20). При книжовния език 
този социум е отчетливо дефиниран: става въпрос за книжовните съсловия, за 
тружениците на перото и публичното слово. Може да се каже още  по-точно и 
конкретно: речта на интелигенцията, на хората на умствения труд. 

Тази формулировка е била удовлетворителна през първите 
десетилетия на ХХ в., защото между сравнително малобройното 
интелигентското съсловие и останалите социални групи и категории тогава е 
имало по-добре очертана граница поне в устната комуникация. Днес, близо 
един век по-късно, светът е променен и в това отношение. Книжовният език е 
разширил социалната си база и на практика е обхванал едва ли не целите 
градски структури, разбил е монопола на диалекта в селата, където също се 
настанява с повишена скорост, превръщайки местния говор в социолект, 
носен само от най-възрастните и слабо образованите (Виденов 1990: 58-68). 

При тази масовост от социални категории, носители на книжовната 
формация, пак има йерархия, има център и периферия. Наивно би било да 
допуснем, че например селото или пък съсловието на продавачките от 
магазините на един град ще има хегемония при определяне  облика на 
официалното средство за комуникация. Не би могло, защото общественото 
мнение не отрежда такова високо място на това съсловие по ценностната 
скàла на престижността. Високите социални етажи се обитават именно от 
научната и художествено-творческата интелигенция. Нашите наблюдения 
конкретизират и детайлизират този тезис: става дума за интелигентски 
съсловия, но не в общонационален мащаб, защото меродавни за езиковото 
поведение са интелектуалците от столичните (софийските) групи (Виденов 
1990: 115)). Те диктуват речевата мода, те са нейните творци и носители. 

Пак в наши разработки теорията на книжовните езици е 
усъвършенствана, като е въведено още едно изключително важно понятие – 
общественото мнение (Виденов 1997: 5-8). Без него не става ясен механизмът 
за въздействие и стабилизация на узуса. По този въпрос в нашата 
социолингвистика е писано подробно и пространно, но тук за пълнота ще 



подчертаем, че става дума за одобрение или неодобрение, направено именно от 
представители на въпросните интелигентски съсловия. В  конкретния узус 
съшествуват по начало или се създават в процеса на развитието определени 
варианти с различен статут, като най-често това става чрез интерференция на 
маркирани елементи от един стил в друг, т.е. нарушава се границата между 
регистрите.  

Тук, пак за пълнота на изложението, следва да подчертаем един често 
забравян факт: книжовният език (книжовните идиолекти) на практика 
съществува чрез своите стилове (регистри). И веднага ще добавим, че 
неразвитата наша стилистика ни пречи ясно да видим цялостната картина. 
Между отделните стилови организации на изразните средства има голямо 
множество от общи елементи, но задължително има и стилистични маркери, 
които по принцип очертават стиловите регистри. Приетото от общественото 
мнение статукво на елементи в даден регистър понякога е абсолютно 
недопустимо за употреба в други стилови регистри. Елементите на устната 
реч в битоворазговорния регистър например не винаги са подходящи за 
публицистиката. Кой все пак ги контролира тези интерференции? Отговорът 
може да бъде само един: общественото мнение. Именно то одобрява или 
отхвърля даден вариант от структурата на по-високия регистър или обратно – 
от структурата на по-ниския регистър, където може да привнесе маниерност. 
Често това води до хумористичен ефект, срв. Госпожа, мога ли да се 
ситуирам до Вас, за да избегна слънчевата радиация? (въпрос на пътник, 
търсещ място от сенчестата страна на превозното средство в градския 
транспорт). В първите години след 1989 г. маркирани битоворазговорни 
елементи навлязоха в публицистиката и в политическите речи. Те бяха 
умишлено търсени. Това стана възможно, защото се промени общественото 
мнение, т.е. бе наложено друго отношение към интелигентския битов стил и 
му се даде път и в официалните сфери, като на това се погледна като на своего 
рода езикова демократизация. 

Когато се говори за норма на един книжовен език, се забравя за 
нейната разноликост. Нормата се превръща в доктринерско понятие, ако не се 
отчита стилистичното разнообразие. Най-голямата едностранчивост настъпва 
тогава, когато нормата се отъждестви само със спазването на структурните 
изисквания. Няма по-некомпетентен въпрос от често повтаряното: правилно ли 
е да се каже така и така? Без стилистичния контекст ние можем да 
отговорим само за спазването на структурните изисквания: фонетични и 
граматични. Но ако се доверим само на това изискване, ще излезе, че на 
официално място например можем да употребим и най-неподходящия израз 
при това с брилянтно спазени структурни изисквания, т.е. със съвършена 
фонетика и граматика. Българската лингвистика десетки години воюва за 
правилен език, схващайки това като борба с диалектизми от различен 
произход. Структурната правилност е важен компонент и е абсолютно 
задължителна, но и тя е подвластна на общественото мнение. В българския 
случай: дали да се предпочете източнобългарският или западнобългарският 



вариант, т.е. дали да се каже примерно в този ден или него ден и под. -  това 
се решава не от авторитетния езиковед, а от общественото мнение. 

Нашата представа за нормата като система от одобрените от 
общественото мнение варианти, битуващи в узуса, показва 
социолингвистическия  характер на явлението: нормата е част от узуса, 
филтриран чрез определена практика на определени съсловия. Тя е отражение 
на общественото мнение на дадена среда: допустимото в едно обкръжение 
може да е абсолютно недопустимо в друго. Начинът, по който лекарите 
разговарят помежду си за диагнозата на болния, е абсолютно неподходящ за 
разговор с хора без медицинско образование. И в това отношение са 
натрупани множество недоразумения, най-абсурдното между които е, че 
езиковедите се събират на заседания и вземат чисто субективни решения как 
да изглежда книжовният език, т.е. кой вариант да бъде наложен. Още по-
чудовищно е твърдението, че тези прескриптивни функции се изпълняват от 
една отделна личност, т.е. от даден езиковед. Единствено издържано от 
социолингвистическо гледище е твърдението, че узаконяването на нормата е 
съсловно колективно дело, осъществявано чрез съблюдаване на вътрешната 
йерархичност в самите съсловия, т.е. става въпрос за вътрешна регулация. 
Това схващане  дава отговор и на най-трудния въпрос: защо в нормата 
настъпват промени. Очевидно е, че това е последица от социалната динамика, 
от промяната в статута и в йерархията на значимите книжовни съсловия. 
Налагането на други версии може да е последица от идването на ново 
поколение – върху тази зависимост отдавна е обръщано внимание: всяко 
следващо поколение едновременно с усвояването на комуникативните норми 
и на другите елементи на традицията подлага на преоценка наследството, 
което получава, защото е подвластно на императива на друг ценностен 
комплекс. Модернизирането на традицията е много чест мотив в 
художествените произведения, но българските писатели не са ни оставили 
ярки образци на това как младите не възприемат буквално традицията в 
езиковото поведение. 

Трябва да отбележим, че промяната в общественото мнение може да се 
предизвика и от смяната в хегемонията на книжовните съсловия. Да вземем 
нашия случай: през 1989 г. бе сменен политическият елит и това повлече след 
себе си смяна и в структурата на книжовните съсловия. Отидоха си 
политиците, които четяха по събрания и заседания листчета с цитати от 
доклади на конгреси и пленуми, дойдоха на власт лица от научните 
институти, от адвокатските кантори, от журналистическите среди. Тези хора 
нямаха комплекс от речевите си умения, те говореха свободно, използвайки 
дискурса на своето всекидневие. Така във върховете се появи дискурс с нов 
облик: бе сменена старата официалност, отпаднаха голяма част от 
политическите клишета. В публичното пространство функционираше същият 
език що се отнася до фонетичния и граматичния му облик, но стилистиката му 
бе друга. 



Книжовните езици са кодифицирани, което ще рече, че правилата за 
функционирането им са (1) описани в дефиниции и (2) тези дефиниции са 
приети като  стандарт за речево поведение на всички книжовноговорещи и 
книжовнопишещи, т.е. имат задължителен характер. Тази облигаторност ни 
дава основание да наричаме държавния книжовен език стандарт. Държавата, 
т.е. обществото, влага пари за усвояването на речевия стандарт. Става дума 
преди всичко за училищното обучение, което се осъществява със средствата 
на данъкоплатеца. Тук може да се развие цяла дискусия около това дали 
средствата са достатъчни, дали е намерена оптималната методика за 
преподаване на книжовните правила, дали трябва да се набляга на 
литературните занимания за сметка на езиковите в общия учебен предмет 
български език и литература и т.н., и т.н. 

Има обаче въпроси, свързани с кодификацията, които са толкова 
превратно разбирани, че заслужават да им се обърне особено внимание. Едва 
ли тук му е мястото да си изясняваме защо тя възниква. Елементарно е да се 
мисли, че това става само за постигане на обикновена унификация. Явно е, че 
това е лост за осъществяване на определена политика. Нашите историци на 
книжовния език не са наблегнали достатъчно на факта, че има разлика между 
книжовен език и официален държавен език. Новобългарският книжовен език 
до 1878 г. не е държавен (нямаме своя държава!) и фактически липсва 
истинска кодификация. За уеднаквяването на печатната практика се оформят 
няколко хипотези, които у нас бе прието да се наричат правописни школи, а 
Л. Андрейчин ги видя като книжовноезикови модели (Андрейчин 1973). По 
своята същност обаче това са кодификационни центрове, поставили си за цел 
да въведат ред в правописа. Едва ли е случаен фактът, че първият истински 
правописен закон е гласуван едва през 1899 г., когато държавната власт е 
набрала сили и е въвела задължителността на първите четири отделения. 
Единната държава поставя условие за единен правопис чрез кодификация, 
която превръща писането в стандарт. Борбите, които се водят, показват, че не 
става дума само за чисто техническо решение, а за същностна част от 
националната ни политика (Русинов 1980: 21). 

И друг път сме подчертавали, че през нашето Възраждане е било 
възможно писмената практика на даден книжовник да има последователи и да 
играе ролята на кодификационен образец (Виденов 1979:18-19). Такъв опит 
по-късно, след Освобождението, прави и Пенчо Славейков, но остава без 
последователи и съмишленици: големият поет по чисто естетически причини 
не е понасял буквата  ý, защото била стърчала над останалите. 

Всяка една от т.нар. възрожденски правописни школи преследва 
материализиране на определена хипотеза, т.е. на своя политика, мотивирана 
от различни подбуди: доминиране на традицията, даване път на модерното и 
рационалното и т.н. При М. Дринов се дава път например на редица 
филологически съображения. Има основания Л. Андрейчин да набляга на 
факта, че постановките на възрожденците надхвърлят правописните канони и 



обхващат въпроси от фонетичната и граматичната структура, свързвайки ги с 
диалектното разнообразие на отделните райони. 

В тази работа сме си поставили за цел да изясним ролята на  
преждевременната кодификация и затова най-напред следва да се спрем на 
въпроса за същността на това явление. Класическото кодифициране се 
изразява с узаконяването на вече твърдо установилите се в нормата 
положения в речевата практика, т.е. в узуса.  

 През различните етапи от развоя на един книжовен език ролята на 
кодификацията е различна. Първоначално тя участва най-активно, защото 
нормата е аморфна и трябва да се узаконяват всичките й елементи без 
възможност за пълно отчитане на престижността им. На този етап 
кодифицирането фактически е повече фаворизиране на определени региони, 
които по принцип са си извоювали по-висока престижност. Така е било през 
нашето Възраждане: североизтокът е доминирал над останалите региони. И 
още една закономерност: в началните етапи обществената активност е 
изключително висока, защото кодификационните борби фактически са част от 
борбите за устройството на нацията. 

По принцип кодификацията и в началния етап отчита оформилата се 
книжовна норма: такъв е случаят с българския книжовен език. Подобна 
последователност може да се нарече естествена и дори класическа. Нашата 
действителност обаче илюстрира и явлението изкуствена кодификация, която 
изцяло лежи в руслото на преждевременността. Такъв е случаят в Македония. 
Както е известно, там група интелектуалци по чисто политически причини 
през август 1944 г. селекционират чертите на един бъдещ книжовен облик на 
базата на местен български говор, който не е изминал класическата еволюция 
да стане естествена доминанта и не е набрал необходимата престижност 
(Кочев и кол. 1993: 5-8). Македонският случай е пример за изкуственост, 
защото фактически кодификацията предшества формирането на нормата. 
Проблемите при сетнешното усвояване на такава книжовност са големи. 

Кодификацията на практика игнорира тази вариантност, при която е 
налице относително единство в престижното обществено мнение: 
кодификаторът фактически фаворизира и подпомага престижния вариант, 
придавайки му статут на стандарт. Тук ще подминем въпросите, свързани с 
техническата страна на кодифицирането, включително и това кой на практика 
може да бъде кодификатор. За нас в случая е по-важно да си изясним как се 
пристъпва към кодификация на случаите, при които нормата не е еднозначно 
определена, т.е. налице са равностойни по своя престиж варианти. За тази цел 
ще се вгледаме по-внимателно в българската действителност. 

Българската нормативна вариантност най-често произтича от 
различията в българския езиков изток и запад. Всеизвестно е, че езиковият ни 
североизток лежи в основата на книжовната норма: защо това е така е 
подробно изяснено от историците на новобългарския книжовен език. На 
първите кодификатори им е било ясно, че източнобългарското е “правилно”, а 
западнобългарското – недопустимо. Това съображение владее 



кодификаторските умове едва ли не до Втората световна война. В обществото 
се настанява митът, че западнобългарското явление задължително е шопско и 
следва да се избягва като изостанало и направо просташко. Названието шоп 
продължава да се схваща като обидно дори и днес, когато е изяснено, че 
първоначало е означаволо пастир или просто овчар. С течение на времето 
обаче българският езиков запад набира сили и започва да налага свои 
варианти, които добиват престижност и успешно конкурират 
източнобългарските. Ще приведем като пример един всеизвестен факт: 
въпроса с т.нар. променливо я. Пред тежка задача е била изправена 
отечественофронтовската комисия, заседавала през февруари-март 1945 г. 
Решението да се изхвърли буквата ý поставя на преден план проблемите на 
т.нар. променливо я. Комисията дефинира правилото, познато ни и днес, 
включва го в кодификационния документ, т.е. стандартизира го, макар че 
западнобългарската интелигенция, вече доста многобройна, повсеместно ека, 
схващайки стария знак за ят като указание за субективен избор и разрешение 
за екане (вж. напр. в стиховете на Вапцаров има множество римувания от типа 
вера~химера). Каква е била говорната практика на софийската интелигенция 
през този период става ясно от българския език на Симеон Сакскобургготски 
в първите месеци от завръщането му у нас след 50-годишно отсъствие (да си 
припомним неговите вервайте ми, повервайте ми и под.). Законодателят през 
1945 г. решава да унифицира писмото и произношението, налагайки 
споменатото правило. Налага го, без да е победил източнобългарският 
вариант на модела, т.е. без да се е наложил окончателно в нормата. Подобна 
практика сме приели да я  наричаме преждевременна кодификация. 

Преждевременната кодификация е елемент на езиковата политика на 
една държава и винаги има скрит или явен социален мотив – това най-добре 
личи при македонската кодификация. В приведения пример кодификаторите 
са платили данък на инерцията, че само източнобългарското начало е 
перспективно. В модерната социолингвистика е разработено специално 
направление, което се нарича езикова футурология или прогностика. 
Прилагат се специални методики, базирани на схващането, че бъдещето 
съществува в настоящето като зародиш (Виденов 1990; Харалампиев 1997). 

Преди да критикуваме и да  обвиняваме кодификаторите от 1945 г., че 
не са направили необходимите проучвания чрез социологически анкети (това 
тогава не е било възможно, защото на социологията се е гледало като на 
манипулативно шарлатанство), трябва да вникнем в корелацията между 
кодификацията и нормата. Комисията, без да познава постановките на 
теорията на книжовните езици, интуитивно се е съобразила с една от 
основните й тези: кодификацията отразява нормата, но веднъж създадена, тя 
въздейства върху нормата, т.е. един вариант  може да придобие нормативен 
статут, без да е придобил естествена престижност. 

Днес сме свидетели, че преждевременната кодификация на ятовия 
преглас е почти наложена и е станала част от съвременната книжовна норма. 
Казаното не бива да се разбира в абсолютен смисъл, защото книжовният 



носител от западнобългарски произход може да ни изненада с т.нар. 
свръхякане (тип: голями, тяхни, бяли и под.). Това не се атакува така остро от 
книжовния социум (никой не се присмива на С. Станишев, че произнася 
голями, но журналистите бяха безпощадни към Симеон Сакскобургготски, че 
казва повервайте ми – сега и той свръхяка!). Не  са необходими кой знае 
какви проучвания, за да се установи, че преждевременната кодификация 
създаде комплекс в хората, че екането е провинциализъм. Сега си даваме 
сметка защо определена група езиковеди са така настъпателни със своите 
езикови бележки да ни внушават правилността на кодифицираните варианти. 

Преждевременната кодификация не винаги има такъв успех. Пак с 
оглед на източнобългарското начало глаголните форми за 1 л., мн. число, 
сегашно време от І и ІІ спрежение следва да завършват на –м: четем, вървим 
и т.н. Днешната практика ни демонстрира едно масово “мекане”, срв. четеме, 
вървиме и т.н. Може да бъдат приведени още множество примери за 
неуспешна преждевременна кодификация, която създава проблеми на 
обществото и то основателно негодува. 

Пражката теория на книжовните езици приема преждевременната 
кодификация за субективизъм, за насилие над книжовния носител. Още в 
първите трудове на Матезиус и Хавранек се издига постановката за еластична 
или пружинираща кодификация (Матезиус 1932: 21; Хавранек 1963: 18-20). С 
тази постановка нашите законодатели от 1945 г. явно не са били запознати и 
старанието им е било да не се дават възможности на конкуриращи се 
варианти, защото са робували на максимата за единния характер на 
официалния ни език. Може би е дошло време да се направи специално 
изследване на неуспешните преждевременни кодификационни актове и на 
нанесените от тях поражения, защото след това излишно са били хабени сили 
и средства за обучение на подрастващите да спазват толкова строги  правила, 
вместо до им се даде по-широко право на избор. 

Остава загадка защо нашите предшественици не са били запознати с 
теорията  на книжовните езици, след като тя е славянско постижение: 
контактите ни с чешкото езикознание винаги са били добри. Едно от 
възможните обяснения за непопулярността на въпросната теория е 
отсъствието й и в руското (съветското) езикознание, в чиято сфера бе нашата 
наука за езика след Втората световна война. 

Еластичността на практика се изразява в по-широко допускане на 
конкуренцията между варианти със статут на дублети, без опити за 
изкуствено фаворизиране чрез кодификацията. Днес би следвало да се 
откажем от строгостта на правилото за пълен и кратък член при 
съществителните имена от м. род, ед. число. Едва ли с нещо ще се накърни 
звучността на езика ни, ако кодифицираме и окончанието –ме при посочените 
по-горе глаголни форми за 1 л., мн. число, сегашно време от І и ІІ спрежение. 
Има и редица други кодификационни престаравания, т.е. случаи на очевидна 
преждевременност. 



Следва да се зададем още един важен въпрос: дали е необходимо 
кодификацията винаги да отразява динамиката на нормата? Езиковата мода 
може да фаворизира определени употреби в узуса, а общественото мнение 
след известно негодувание да спре да им обръща внимание, т.е. да се създаде 
видимост, че те са станали нормативни. Прекомерно бързото кодифициране 
на подобни случаи обаче не е желателно, защото всяка промяна в 
официалните правила  затруднява милиони хора и ги принуждава да развалят 
един стереотип и да създават друг. Кодификацията по принцип  е 
консервативно явление. Затова една от основните задачи на езиковедите е да 
внимават, когато я узаконяват, а след това – да я охраняват. Това е 
оправданието по вестници и списания да се появяват гневни езиковедски 
бележки в защита на действащите правила за писане и говорене. 
Езиковедската намеса не бива да е прибързана. 

Съвременната социолингвистика доразви класическата теория на 
книжовните езици главно с това, че предложи научни методики за 
наблюдение на конкуриращите се вариантти в книжовната норма: става 
въпрос за анкетите и свързаната с тях социометрия. Днес всеки социолингвист 
е в състояние да се ориентира към кои книжовни носители да се насочи и как 
да наблюдава речевото им поведение. Това е цяла наука и тук няма да се 
спираме на неограничените й възможности да ни дава сигурни резултати. С 
известно съжаление трябва да констатираме, че въпреки 
социолингвистическите постановки у нас продължава да е на мода методът на 
импресията. Недопустимо е да правим речници и нормативни граматични 
ръководства, отчитайки единствено впечатленията си, т.е. да бъдем в плен на 
някакъв странен езиковедски импресионизъм. Така се отдалечаваме от 
действителността и губим авторитета си на съсловие, което е вещо по 
въпросите, които разработва. 

Към парадоксите на темата за преждевременната кодификация следва 
да отнесем и това, че българското езикознание доскоро не отчиташе устната 
форма на съществуване на книжовния език: не отчиташе, че тя си има своя 
норма, която в много от случаите не съвпада стопороцентово с писмената. В 
устната реч е повишена динамиката, там по-бързо настъпват изменения. 
Устната и писмената форма взаимно си влияят особено през последните 
десетилетия, когато са така активни електронните медии. Това изисква 
постоянно и компетентно наблюдение. 

Езиковедският импресионизъм ражда преждевременни 
кодификационни решения. Нека повторим, че единственият изход е 
въвеждането на социолингвистическите методи за наблюдение и измерване на 
общественото мнение. Световната практика показва, че епохата на кабинетния 
езиковед импресионист е отминала: на обществото ще бъдем нужни и полезни 
само тогава, когато му поднасяме убедителни решения. 
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BORROWINGS AS AN ISSUE OF DISCUSSION 
Galina Neshchimenko (Moslow) 

 
The problem of borrowings in modern linguistic situation is under the most oftentimes 
discussion. This matter is equally topical both for linguists and native speakers and users of 
the language. It is common knowledge that no one community, no one language can exist 
isolated from the outward things. This concerns the earliest stage of development and 
modern reality. The problem is however if we need to regulate an afflux of borrowings and 
to what extent? It's especially important in conditions of globalization and integration which 
are accompanied by the afflux of English loan words to all spheres of ethnical language: 
professional speech mass media etc. The present article will concern mostly the item of 
influence borrowings systematic linguistic regulations, their significance for successful 
medial communication and professional intercourse. 
 Key words: integration, disintegration, controllability, uncontrollability, 
ethnolinguistic area, society, communication. 
 
 

Заимствования принадлежат к числу лингвистических феноменов, 
вызывающих ожесточенные споры, как среди специалистов-языковедов, так и 
обычных носителей и пользователей языка. Полемика эта имеет давние 
исторические корни, в чем не трудно убедиться, прослеживая, как в 
зависимости от комплекса внутриязыковых и экстралингвистических 
факторов на разных этапах жизни социума менялось отношение к 
заимствованиям. 

При изучении проблемы заимствований особую значимость, на наш 
взгляд,  представляют следующие два ее аспекта: 

- топография распространения заимствований в языке-реципиенте; 
- место заимствований в контексте проводимой языковой политики. 

В небольшой по объему статье невозможно подробно осветить названные 
проблемы, поэтому мы ограничимся лишь контурным изложением специфики 
нашего подхода, попутно касаясь некоторых причин, вызывающих 
поляризацию взглядов при оценке феномена заимствований. 
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* * * 

Как известно, любая этническая общность не может полноценно 
существовать в условиях культурно-языковой изоляции от внешнего мира, 
при отсутствии контактов, непосредственных или же дистантных, с другими 
этносами, их культурой и языками. Следы этих контактов, сохраненные в 
культурно-исторической памяти этноса, закрепляются в языке в виде 
заимствований, давая возможность “считывать” историю социума, выявлять, с 
какими этносами он взаимодействовал в тот или иной период своей жизни. 
Впрочем, заимствования – это не только факт истории. Речь идет о важном 
резерве заполнения номинационных лакун, облегчающем установление 
оптимального соответствия между языковыми ресурсами и 
коммуникативными потребностями социума.  

Объектом заимствования могут служить, как известно, не только 
готовые номинации1, но и встроенные в их структуру деривационные 
форманты, к примеру, суффиксы и префиксы, которые в языке-реципиенте 
зачастую начинают “самостоятельную” жизнь, участвуя в образовании новых 
обозначений. 

Яркой иллюстрацией сказанного является болгарский язык, в 
деривационной системе которого высокой продуктивностью отличается 
образование профессиональных обозначений (Nomina actoris) посредством 
исконно турецких суффиксов -джий(а), -чий(а). Данные форманты активно 
сочетаются в том числе и с основами собственно болгарского происхождения, 
они широко используются при словопроизводстве новообразований [Радева 
2007; Нещименко 1983; Нещименко, Гайдукова 1994]2. Продуктивным в 
болгарском (и не только болгарском) языке является и исконно русский 
суффикс -чик (Ø). Число подобных примеров может быть умножено. 

Проникшие в чужое языковое пространство заимствования со 
временем  либо адаптируются3, врастая в ткань языка-реципиента, в его 
фонетическую, словоизменительную и словообразовательную системы, либо, 
напротив, отторгаются, выходят из речевого употребления. 

Адаптивная приспосабливаемость заимствований к новой языковой 
среде дает основание некоторым ученым полагать, что не следует  опасаться 
слишком интенсивного притока заимствований, поскольку со временем язык-

                                                 
1 Заимствоваться могут и произносительные нормы, и интонационные модели другого языка. 
Так, чешский исследователь Й. Крауз упоминает об использовании в узусе публичной 
коммуникации на чешском языке (после “бархатной” революции 1989 г.) произносительных 
норм английского языка (Kraus 1996: 5). Как правило, речь идет о молодежных радиостанциях. 
Подобное явление можно наблюдать и в некоторых российских СМИ. 
2 Выяснением причин активизации данных суффиксов в болгарском языке предполагает 
заниматься аспирантка Института славяноведения РАН У.А. Мащенко в своей диссертации. 
3 Ср. пример адаптации заимствования: Мы общались через интернет с помощью программы 
Ай-си-кью. Здесь своя грамматика, свои шутки, свой стиль. Когда общаешься по “аське”, 
меньше всего думаешь о строчных и прописных буквах. Новая газета 2000. 



реципиент сам все расставит по своим местам4, т.е. приспособит к 
характерным для него внутренним закономерностям. Мы не разделяем эту 
точку зрения, особенно, когда речь идет о массированном притоке 
заимствований из языков с принципиально отличными типологическими 
параметрами. По нашему мнению, это может привести к нарушению 
внутренних закономерностей и пропорций языка-реципиента – упомянем 
лишь об увеличении в славянских языках проявлений агглютинативности, 
аналитизма (ср: Нещименко 2002: 45 и далее)5. На словообразовательном 
уровне это может проявляться в непомерном возрастании удельного веса 
непроизводных, т. е. не мотивированных, слов6, в использовании не типичных 
для воспринимающего языка способов и схем словопроизводства. Появление 
в исходе ряда заимствованных слов комбинаторных ситуаций, не привычных 
для артикуляционного аппарата носителей воспринимающего языка, не 
только создает произносительные трудности, но и может препятствовать 
присоединению словоизменительных и словообразовательных формантов, 
осложняя адаптацию заимствований. 

Заимствования, пришедшие из близкородственных языков со 
сходными или даже полностью идентичными системными параметрами, легче 
“вживляются”, более органично и быстро адаптируются7. Так, исконные 
русизмы pětiletka, nástěnka, obezlička, činovník, nedodělky, běženec, 
negramotnost, (počítačová) gramotnost и мн. др. достаточно широко 
используются в современном чешском языке, причем многие его носители не 
воспринимают их как заимствования, так как они полностью укладываются в 
русло существующих словообразовательных и номинационных 
закономерностей. Ср.: on je teď vysoký činovnik (из разговора, случайно 
услышанного в ресторане) 1998; Sociálnědemokratičtí činovníci nás donutili 
přihlížet snad prvnímu „referendu“ v dějinách. Literárni noviny 2002; ochranka (в 
банке). RV 1997; celé ty roky se dělá obezlička. RV 1997; masívní čistka na 
základě dlouhodobých šetření. TV 1999; ср. также  прижившееся samizdat и пр. 

Вторжение чужого языка, а, следовательно, и чужой культуры в 
культурно-языковое и коммуникативное пространство этноса зачастую 

                                                 
4 Невольно напрашивается параллель с “невидимой рукой рынка”, которая, как мы сейчас 
можем видеть, не только не расставила все по своим местам, но, напротив, привела к 
тяжелейшему экономическому кризису, охватившему мировое пространство.  
5 Ср. бизнесфорум, бизнесшкола, бизнесвестник, бизнеследи, бизнескорреспонденция, 
бизнеспартия, офистехника, офисоборудование и пр., включающие в себя препозиционное 
несогласованное определение. Некоторые исследователи рекомендуют их к употреблению в 
славянской языковой среде, неправомерно квалифицируя подобные громоздкие номинации как 
проявление языковой экономии. 
6 Как следует из материала, данный показатель имеет большую эксплицитную силу при оценке 
степени продуктивности словообразовательного типа [см.: Нещименко 1980]. 
7 Ср. зафиксированное нами некогда чеш. nenechavec, представляющее собой кальку с рус. 
несун, т. е. ‘человек, который все, что ему приглянулось на работе, уносит к себе домой’. Обе 
лексемы семантически адекватны друг другу, различается лишь ономасиологический мотив: в 
русском ‘тот, кто несет’; в чешском – ‘тот, кто не оставляет’. Ср. в контексте: Na všechny 
nenechavce, které hlídky chytí, podávají trestní oznámení. Rudé právo 1981. 



воспринимается болезненно, порождая опасения за его судьбу, сохранность 
исторических традиций, культурно-языковой идентичности и т.д. Сказанное 
можно наблюдать как на ранних8, так и на более поздних этапах 
существования этноса. 

Переизбыток в речи заимствований, тем более при наличии 
соответствующих эквивалентных обозначений в родном языке, нередко 
вызывает раздражение, производя впечатление речевой небрежности, 
подражания моде. При отсутствии у пользователя языка необходимой 
языковой (а также культурной) компетенции9 это может способствовать 
возникновению коммуникативного дискомфорта10, искажению или даже 
утрате информации11. Положение не спасает и введение в текст 
разъясняющих комментариев, а также своеобразных вербальных “поводырей” 
в виде эквивалентных аналогов из родного языка. Это лишь “утяжеляет”12 
текст, замедляет скорость распространения информации, что особенно 
нежелательно в эпоху информационного “взрыва”. В преобладающих ныне 
устных СМИ (феномен “устнизации”)13 это чревато тем, что от 
информационного потока могут быть  попросту “отрезаны” те пласты 
населения, которые, не обладая соответствующей языковой, а также 

                                                 
8 Примеры этого во множестве встречаются в древнечешской  Хронике Далимила (начало XIV 
в.); ср.: Kněz Soběslav dva syny jmějieše, jednomu Boleslav jmě bieše, druhému Přěmysl diechu. Těma 
Němci jména vzděchu: Boleslavovi Bedřich řiekáchu, Přěmysla Kunrátem vzýváchu. Ciesař, nemoha 
Soběslavově moci uškoditi, lstívě zamysli jeho syny českým obyčějóm otučiti ... Ciesař k Soběslavovi 
vieru slibuje a jeho dietky česky otučuje. Káza sě jima německy učiti a domóv jich nerodě pustiti 
(Kronika: 121-122). 
9 Не случайно медики для сохранения врачебной тайны нередко прибегают к латыни или же 
латинизмам, т.е. используют латынь в качестве тайного языка. 
10 Ср. по этому поводу: “молодой российской журналистике ныне свойственно напускать 
туманных терминов, хвастаться всякими непонятными выражениями, запутывая и запугивая 
своих зрителей и читателей”. Новая газета 2000. 
11 Нередко опытные ведущие передач пытаются “урезонить” своих собеседников, 
злоупотребляющих иноязычными профессионализмами; ср. диалог с претенциозным молодым 
театральным режиссером (речь идет о его впечатлениях об итальянском театре): Он: Может 
быть, я из всего этого извлекаю слишком сакральные парадигмы. Она: Нельзя ли как-то 
попроще для наших слушателей? Он (после некоторого замешательства): Ну, может быть, я не 
все понимаю в этом. Эхо Москвы 2001. Примечательно, что красноречие говорящего тут же 
иссякает. 
12 Ср.: Правящие круги США начнут планомерное свертывание своего присутствия в 
различных частях планеты. В Вашингтоне это называется disengagement. (Новая газета 2001); 
на кухню рекламы, где рождается креатив (на обычном человеческом языке –  светлые идеи), 
допустили непрофессионалов. Там же; педикулез (вшивость то-есть) в два раза выросла за год. 
(Там же 2000); Будешь делать Facepainting. Ну, морды им разрисовывать. (Там же 2001). Ср. 
параллельное использование в одном и том же коротком фрагменте как заимствованного, так и 
адекватного чешского обозначений (Интернет – ČT24, март 2009): Vývozní daň postupně 
snižujeme na nulu a rozšiřujeme pojištění exportních úvěrů," popsal kroky, které Čína podniká, ministr 
obchodu Čchen Te-ming. 
13 Примечательно, что для большей аутентичности и доступности информации, размещаемой в 
версиях прессы и телевидения на интернете, ныне широко используется дополнительная 
аудиовизуальная фиксация текста. 



культурной компетенцией, могут либо не понять информацию, либо 
воспринять ее искаженно14. 

 

* * * 
Ниже мы кратко остановимся на первом аспекте проблемы 

заимствований, определенном как “топография распространения 
заимствований в языке-реципиенте”. Поставленную задачу можно 
сформулировать и иначе: “установление степени проницаемости 
внутриэтнического языкового пространства для иноязычных 
заимствований”. 

При решении данной задачи нами была использована оппозиция 
“регулируемое – нерегулируемое речевое поведение”, являющаяся весьма 
перспективным операционным приемом с широким спектром применения. 
Впервые этот прием был нами апробирован при моделировании строения 
этнического языка (1985 г.), а впоследствии был использован и при решении 
других исследовательских задач, в частности, при установлении 
лингвистического статуса компьютерной диалогической речи, при выявлении 
актуальных тенденций в сфере современной языковой культуры и т.д. 
Сущность данного противопоставления освещается в большом количестве 
наших работ, к которым мы и отсылаем читателя [Neščimenková 1986; 
Něščimenko 1994; Нещименко 1988; Нещименко 1994; Нещименко 1998; 
Нещименко 1999; Neščimenko 1998; Нещименко 2003; Нещименко 2005 и др.]. 

Используя данную антиномию при рассмотрении проблемы 
дистрибуции заимствований в этническом языковом пространстве, мы хотели 
бы получить ответ на следующие конкретные вопросы, а именно: 

- можно ли регулировать приток заимствований? 
- каковым является диапазон применения регулирования: охватывает 
он все внутриэтническое коммуникативное пространство, 
обслуживаемое данным языком, или же лишь какую-то его часть?  
- какие инструменты могут быть использованы как средство 
регулирования?  
Несмотря на то, что иноязычные заимствования встречаться на всем 
пространстве функционирования этнического языка, их приток, по 
нашему убеждению, не только можно, но и должно регулировать. 
Следует, однако, учитывать, что вырабатываемые учеными 
рекомендации и регламентации не имеют обязательной силы для всего 
коммуникативного пространства функционирования этнического 
языка. Они могут соблюдаться лишь в ареале так называемого 

                                                 
14 Cр. казус, приключившийся с журналистом Д. Дибровым, объявившим в прямом эфире адрес 
своей передачи: “три дабелью”, т.е. www. Реакцией на это сообщение стало письмо из 
Новгородской области, на конверте которого было написано: “Останкино, ОРТ, три забулды 
Диброву”, т.е. зритель ТВ попросту не понял смысл выражения “три дабелью”. 
 



регулируемого речевого поведения, характеризующегося 
предпочтительным использованием литературного языка. Речь идет об 
ареале так называемых “высших коммуникативных функций”, 
официального или же публичного общения. Одним из наиболее 
типичных репрезентантов этого вида общения ныне являются СМИ.  
Как показывают наблюдения, чаще всего в этом ареале встречаются 

заимствования, проникающие в язык-реципиент при дистантных 
межъязыковых контактах, т.е. контактах, осуществляемых не напрямую, 
например, при совместном проживании в рамках единой государственности, в 
приграничных регионах и т.п., а через те или иные трансляторы (печатная 
продукция, СМИ, Интернет и т.д.). 

Иными словами, это такие виды межъязыкового и межкультурного 
взаимодействия, которые по большей части не осложнены спецификой 
межэтнических взаимоотношений, а опираются на авторитет и значимость 
продукции, созданной на определенном языке. В данном случае имеется в 
виду репрезентативная роль английского языка как международного языка 
современных научно-технических достижений. В этой связи невольно 
напрашивается параллель с классической латынью, функционировавшей в 
средние века в качестве общепризнанного языка науки, высокого 
художественного творчества. Отличие, впрочем, состоит в том, что латынь 
того времени была языком “мертвым”, не имевшим опоры на какой-либо 
живой этнос, поэтому престижность ее статуса не могла быть осложнена 
коллизиями в межэтнических отношениях. 

Что кается регуляторов речевого поведения, то эту  функцию 
выполняют: 

- внешняя языковая цензура, т.е. коррекция речевого поведения, 
производимая извне. Она осуществляется, прежде всего, 
институционально, через редакторов, стилистов, корректоров и пр., на 
практике реализующих языковую политику, в том числе и 
предписания действующей кодификации. Сюда же относятся и так 
называемые языковые законы, разумеется, там, где они имеются; 

- автоцензура, т.е. самоконтроль (автокоррекция) собственного 
речевого поведения, осуществляемая самим индивидуумом (отбор 
используемых вербальных средств, исправление допущенных речевых 
ошибок, применение определенной коммуникативной стратегии, 
языковой игры, речевых масок и пр.). 

Для генерирования корректного с точки зрения языковой 
правильности текста оптимальным является использование обоих 
регуляторов. К сожалению, на практике это происходит не всегда по причине, 
с одной стороны, снижения авторитета кодификационной политики; с другой, 
в силу общего снижения речевой культуры медийных сотрудников, 
допускающих ошибки не только в заимствованных, но и отечественных 
словах. Это особенно заметно в современных  устных медийных каналах 



(радио, телевидение), в которых речевая корректность текста зачастую 
определяется лишь одним регулятором – автокоррекцией. Мало того, в связи 
с возрастанием интерактивности общения журналисты современных СМИ 
зачастую стремятся “подладиться” под сниженный речевой стандарт 
массового адресата [ Нещименко 2001]. 

Что касается использования такого регулирующего инструмента как 
языковые законы, то на практике они чаще всего оказываются 
неэффективными. Сказанное относится и к закону, ограничивающему 
употребление англицизмов во французском языке, и к закону о русском 
языке, представленном Государственной Думе в начале 2003 г. (основной его 
целью также было регламентирование употребления англицизмов). Вызвав 
переполох в российских журналистских кругах15, этот закон, равно как и его 
более поздняя версия, стали чисто формальной акцией. И, тем не менее, к 
некоторым рекомендациям закона, очевидно, можно было бы прислушаться. 

Регулирование использования заимствований должно было бы, на наш 
взгляд, заключаться не в принятии запретительных мер, а в целенаправленном 
языковом воспитании, повышении речевой культуры. Вряд ли можно 
отрицать, что в большинстве случаев  речь идет об элементарной речевой 
неряшливости и языковой некомпетентности. 

В коммуникативном ареале речевого поведения нерегулируемого 
(или же с ослабленной регулируемостью16), который характерен для 
непринужденного повседневного общения, какие бы-то ни было 
регламентации  вообще не действуют, поскольку это могло бы нарушить 
атмосферу непринужденности общения, коммуникативной комфортности. 
Данный вид общения изначально ориентирован на индивидуального, а не 
публичного, адресата. 

Иными словами, если в литературной речи приток заимствований 
более или менее поддается целенаправленному регулированию, то в 
разговорной речи заимствования употребляются спонтанно и стихийно. Их 
генезис может быть различным, однако в большей степени здесь бывают 
представлены иноязычные включения, появившиеся в результате 
непосредственного контактного взаимодействия носителей тех или иных 
языков (ср., например, ситуацию пограничья, миграционных потоков, 
смешанных браков и т.п.). 

Интересные факты многочисленных включений богемизмов в 
городскую речь Вены приводит А.И. Домашнев [Домашнев 2000]. Он 
отмечает, что во второй половине XIX в. славянские переселенцы активно 
включились в экономическую жизнь Вены, занимаясь ремеслами, 

                                                 
15 Комическое впечатление производила “оперативная” замена заимствований на 
соответствующие русские эквиваленты в речи журналистов радиостанции “Эхо Москвы”, 
которые в преддверии ожидаемого утверждения закона о языке панически заменяли 
эксклюзивный на исключительный; виртуальный на воображаемый и т.д. 
16 Ср. высказывание Л. В.  Щербы: “Сознательность обыденной разговорной (диалогической) 
речи в общем стремится к нулю” [Щерба 1974: 25]. 



производством и сбытом продуктов сельского хозяйства, они работали в 
торговле, сфере обслуживания (портные, продавцы, официанты, кучера и 
т.д.). Славянская (чешская) речь становилась привычной для языковой жизни 
австрийской столицы, что облегчало проникновение различных славянских 
слов в немецкую речь венцев, а благодаря престижному положению Вены 
многие заимствованные языковые элементы получили распространение по 
всей Австрии [Домашнев: 234]. В ряду богемизмов, которые, по мнению 
немецких коллег, вошли в разговорный узус Вены, автор приводит, например, 
Feschak – чешск. fešák; Goladschn – чешск. koláč; Bowidl – чешск. povidla; от 
чешского buchta  образовано венское Wuchteln и мн.др. При этом А.И. 
Домашнев подчеркивает, что славянские слова не просто свободно 
вовлекались в венскую речь, но претерпевали в ней ассимиляцию: от 
чешского topánky (мн.ч.) образуется немецкая форма множественного числа 
Topanken; чешское káče ‘утенок’ получает деминутивное оформление с 
австро-венгерским суффиксом -erl (Gatscherln). 

К сказанному хотелось бы также добавить, что именно в ареале 
нерегулируемого речевого поведения нередко “укрываются от изгнания” те 
заимствования, которые по тем или иным причинам (чаще политическим) на 
какое-то время становятся непопулярными, но продолжают хождение в 
разговорном непринужденном узусе. 

 
* * * 

Ниже проблема заимствований будет рассмотрена в ином ракурсе – в 
контексте проводимой языковой политики. Смена исследовательской задачи 
предполагает и смену методического подхода к ее решению. В качестве 
операционного приема нами будет использоваться универсальная оппозиция 
“интеграция – дезинтеграция (дифференциация / регионализация”) 
этноязыкового пространства. 

Тенденции этнокультурной и этноязыковой интеграции и 
дезинтеграции  находятся в отношении диалектического противоречия. 
Проявления их противоборства прослеживаются на разных исторических 
этапах, в разных сферах жизни социума – в языке, культуре, политике, 
экономике и т.п., причем как во внутриэтническом пространстве, так и в 
межэтнических отношениях. В каком-то смысле оба антипода даже 
“подпитывают” друг друга, создавая  предпосылки для взаимной реализации 
[Нещименко 2006]. 

Оба противонаправленные вектора развития, взятые в совокупности, 
оказывают значительное влияние на динамику языковой ситуации как в мире 
в целом, так и в отдельных его регионах. 
Следует подчеркнуть, что, если интеграционные процессы, по своей сути, 
предполагают центростремительное движение, то дезинтеграционные, 
напротив, связаны с движением центробежным. 

Значимость названной выше оппозиции особенно возрастает на 
переломных этапах, к числу которых, несомненно, относится период конца 



ХХ–начала XXI вв., характеризующийся кардинальными изменениями в 
жизни  мирового сообщества. Не стали в этом отношении исключением и 
страны Восточной Европы, в которых важные социально-экономические и 
общественно-политические преобразования, а вернее потрясения, протекали 
особенно стремительно и болезненно, завершившись одномоментным сломом 
не только общественной формации, но и мировоззренческих ориентиров. 

Антиномию “интеграция – дезинтеграция” можно наблюдать, как уже 
отмечалось, в разные исторические периоды жизни этноса, однако на 
современном этапе в ее реализации намечаются важные инновационные 
изменения, нуждающиеся в специальном комментарии. Дело в том, что, если 
до этого оба процесса в основном протекали естественным путем, т.е. 
стихийно, то в последние десятилетия становится все более заметным их 
форсированное стимулирование извне (см.: Нещименко 2006). 

Именно в этот период стали все более настойчиво говорить о 
глобализации как о качественно новой фазе эволюции интеграционных 
процессов в языковом и коммуникативном пространстве. Результатом 
действия глобализационных тенденций стало образование надрегиональных, 
надгосударственных унифицированных структур. 

Альтернативой глобализации является возникновение на месте ранее 
существовавших полиэтнических государственных структур новых 
моноэтнических государств либо государств, для которых характерно 
доминирование какого-то одного этноса. Результаты этого наблюдаются на 
Балканах, в постсоветском пространстве, а также в других регионах. Мы не 
беремся судить о том, насколько жизнеспособными окажутся 
интегрированные надрегиональные структуры. Точно так же не имеет смысла 
обсуждать перспективы некоторых моноэтнических государственных 
образований, возникших в результате дробления этноязыкового и 
этнокультурного ландшафта. Возможно, со временем они станут составной 
частью интегрированных комплексов, являясь, по сути, государствами с 
“отложенным” интеграционным будущим.  

В нашем конкретном случае для нас важнее то, что в рамках 
дихотомии “интеграция – дезинтеграция” по-разному определяются 
приоритеты в отношении к заимствованиям. 

Одной из сопутствующих примет культурно-экономической 
интеграции, а также возникновения глобальной информационной сети 
является массовый приток иностранных слов, прежде всего англицизмов. 
Нередко для унификации профессиональной терминологии используется 
“перезаимствование”, т.е. вторичная номинация, когда вместо 
общеупотребительного международного латинского термина в обиход 
внедряется англицизм или же американизм. 

Использование англицизмов, хотя и облегчает межэтническую 
коммуникацию, доступ к современным достижениям в области науки, 
техники, культуры и пр., однако на внутриэтническом уровне их избыточное 
употребление может вести к негативным последствиям, создавая 



коммуникативные барьеры. Палкой “о двух концах” может оказаться и 
широкое  внедрение английского языка в сферу подготовки научных кадров, 
так как в конечном итоге это неизбежно приведет к обрыву генерационной 
преемственности интеллектуального развития этноса.  

Необходимо принять как данность то, что заимствования – вещь 
обоюдоострая. Их переизбыток, невозможность или же затруднительность 
оперативной дешифровки затрудняет коммуникацию, что особенно 
нежелательно в устных медийных средствах. И, напротив, в определенных 
четко очерченных сферах, например, при профессиональном общении, в том 
числе и при общении компьютерном, это облегчает ускоренное 
взаимопонимание. 

Политика, проводимая в отношении заимствований, обычно во многом 
определяется уровнем культивированности и полифункциональности 
литературного идиома: чем прочнее его позиции, тем терпимее относится 
общество к заимствованиям и наоборот, если литературный язык или 
заменяющая его форма существования находятся в угрожаемом положении, 
отношение к заимствованиям становится настороженным, соответственно 
более прямолинейно осуществляется защита “своего” этнического языка от 
инвазии других языков. 

Заимствования, вне всякого сомнения, являются одним из 
эффективных путей пополнения номинационного фонда любого языка на всех 
этапах его существования. В процессе взаимодействия языков с различной 
степенью длительности культурной традиции решаются не только важнейшие 
номинационные задачи, но зачастую происходит и их функциональное 
выравнивание, ускоренное формирование “культурного” слоя. 

Наблюдаемая в настоящее время активизация тенденции 
дезинтеграции, несомненно, стимулирует развитие пуристических 
тенденций. Причем нередко это бывает продиктовано стремлением к 
самосохранению, защите этнической самоидентификации. У этносов 
малочисленных или же с еще не окрепшей государственностью потребность в 
сохранении этноязыковой самоидентификации (а порой и самодостаточности 
родного языка) особенно велика. У крупных этносов это проявляется не столь 
сильно, поскольку они реже сталкиваются с реальной угрозой, как своему 
собственному существованию, так и сохранности созданных ими культурно-
языковых и пр. ценностей. Примечательно, однако, что в своем желании 
отмежеваться от своих ближайших соседей, нередко делается выбор в пользу 
языка, доминирующего на межэтническом пространстве, каковым является, 
например, английский.  

Позволим себе уточнить наше понимание пуризма как явления. В 
лингвистической литературе пуризм традиционно и, на наш взгляд, не всегда 
оправданно, оценивается со знаком “минус”, т. е. a priori он воспринимается 
как нечто ортодоксальное и даже реакционное, вырванное из конкретной 
культурно-исторической и языковой ситуации. Между тем, говоря о пуризме, 
следует иметь в виду, что это не только стремление к культурно-языковому 



изоляционизму, не только деятельность по „очищению языка“, 
осуществляемая вдобавок не всегда профессионально и умело. Речь идет, 
прежде всего, о целенаправленной языковой политике, целью которой 
является активизация внутренних потенций языка, реализация его системно-
функциональных закономерностей. И с этой точки зрения пуризм имеет свои 
позитивные стороны. Не случайно проблема пуризма приобретает особую 
остроту и значимость в экстремальные периоды жизни этноса, к числу 
которых относится и нынешняя эпоха глобализации, выдвигающая на первый 
план задачу формирования глобального мирового цивилизационного 
пространства с доминирующим положением английского языка. 
Противовесом этого, вполне естественно, является стремление к проведению 
политики языкового “протекционизма”, направленной на защиту родного 
языка, создания “статуса благоприятствования” для использования и 
активизации собственных внутриязыковых ресурсов. 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что политика “языкового 
протекционизма”, стремление обходиться исключительно ресурсами родного 
языка, культивируя его самодостаточность, по своей сути являются 
утопичными, лишенными исторической перспективы. Не следует 
игнорировать и возможность наличия политической подоплеки, причем как за 
пуризмом, так и за форсированной глобализацией. Убедиться в этом не так уж 
и трудно. 

Как известно, приток или отток и даже “изгнание” тех или иных 
заимствований далеко не всегда обусловливаются языковыми факторами 
(например, появлением конкурентноспособного отечественного эквивалента) 
или реально существующими коммуникативными и лингвокультурными 
потребностями. Важную роль играют добровольные или же вынужденные 
политические предпочтения, в том числе и этноязыковой антагонизм. 
Замалчивать это нет никакого смысла. Так, в различные периоды жизни 
чешского социума “изгоями” становились то германизмы, то русизмы. 
Сходная подоплека предопределяет, например, замену богемизмов или же 
псевдобогемизмов (грань между теми и другими довольно размыта) в 
словацком литературном языке, вытеснение сербизмов из хорватского языка 
и, наконец, русизмов из целого ряда литературных языков постсоветского 
пространства и т.п. В период существования СССР языковеды из ряда 
национальных республик при анкетировании нередко фальсифицировали 
данные об уровне владения русским языком нерусским населением, 
представляя русский язык как “второй родной язык”. Это, впрочем, не 
помешало им впоследствии говорить о подавлении автохтонного этнического 
языка. Соответственно в перестроечный и постперестроечный период в 
сепаратистских целях, невзирая на отсутствие стабильных терминологических 
систем и литературной традиции, сознательно завышался уровень 
культивированности местного языка, форсировалось введение региональных 
языков в систему образования на правах языка обучения, в том числе и в 
высшей школе. 



Как мы видим, перед научным сообществом современного мира стоят 
важнейшие задачи, без успешного решения которых, является невозможным 
гармоничное развитие человечества. 
 

 

Библиография 
 
Домашнев: 2000: Домашнев, А. И. Славянские (чешские) влияния на немецкий язык 

Австрии. – Язык как средство трансляции культуры. Москва. 
Нещименко 1980: Нещименко, Г. П. Очерк деминутивной деривационной системы в 

истории чешского литературного языка (конец XIII – XX вв.). Praha. 
Нещименко 1983: Нещименко, Г. П. О некоторых аспектах сопоставительного 

изучения славянского словообразования. – Сопоставительное изучение 
русского языка с чешским и другими славянскими языками. Москва. 

Нещименко 1988: Нещименко, Г. П. Проблема функциональной дифференциации 
национального языка в аспекте сопоставительного изучения славянских 
языков. – Славянское языкознание. Х Международный съезд славистов в 
Софии. Доклады советской делегации. Москва. 

Нещименко 1994: Нещименко Г. Дихотомия «письменная–устная речь» и 
“монологическая–диалогическая речь” и их значимость для решения 
проблемы моделирования строения национального языка. – Writing vs. 
Speaking: Language, Text, Discourse, Communication. Tübingen. 

Нещименко, Гайдукова 1994: Нещименко, Г. П., Ю. Ю. Гайдукова К проблеме 
сопоставительного изучения славянского именного словообразования. – 
Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения 
славянских языков. Москва, 1994. 

Нещименко 1998: Нещименко, Г. П. К проблеме функциональной дифференциации 
этнического языка. – Русский язык в его функционировании: Тезисы 
докладов и доклад на международной конференции. Третьи Шмелевские 
чтения. Москва. 

Нещименко 1999: Нещименко, Г. П. Этнический язык. Опыт функциональной 
дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских 
языков. SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE. Bd. 121. München. 

Нещименко 2002: Нещименко, Г. П. Динамика речевого стандарта современной 
публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития. – 
Вопросы языкознания, № 1. 

Нещименко 2002: Нещименко, Г. П. Заимствования как проявление культурно-
языковых контактов и их функцонирование в языке-реципиенте. – Встречи 
этнических культур в зеркале языка. Москва 

Нещименко 2003: Нещименко, Г. П. Языковая ситуация в славянских странах. Опыт 
описания. Анализ концепций. Москва. 

Нещименко 2005: Нещименко, Г. П. К вопросу о лингвистическом статусе языка 
компьютерных диалогов. – Язык. Личность. Текст. Сборник статей к 70-
летию Т. М. Николаевой. Москва. 

Нещименко 2006: Нещименко, Г. П. К рассмотрению динамики языковой ситуации 
через призму процессов интеграции и дифференциации. – Глобализация и 
этнизация: этноязыковые и этнокультурные процессы. Москва. 



Радева 2007: Радева, В. В света на думите: Структура и значение на производните 
думи. София. 

Щерба 1974: Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Ленинград. 
Kronika: Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Druhé vydání. Praha 

1958. 
Kraus 1996: Kraus, J. Několik poznámek k pocitu jazykového ohrožení. – Naše řeč, № 1. 
Neščimenková 1986: Neščimenková, G. P. K problému diferenciace národního jazyka. – 

Jazykovědné aktuality. Informativní zpravodaj československých jazykovědců. 
Ročník XXIII, № 1 a 2. 

Něščimenko 1994: Něščimenko, G. Několik postřehů k problému diferenciace národního 
jazyka. – K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava. 

Neščimenko 1998: Neščimenko, G. K některým vývojovým tendencím v současné 
jazykové situaci. – Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník 
příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v 
Praze 20.–26. srpna 1998. II díl. Praha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Станислав Дубиш (Варшава) 
 
 

HIERARCHIA POJĘĆ POLITYCZNYCH 
 I SPOŁECZNYCH 

W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 
 

stdubisz@gmail.com 
 

THE HIERARCHY OF POLITICAL AND SOCIAL CONCEPTS  
IN MIDDLE AND EASTERN EUROPE 

 Stanisław Dubisz (Warszaw) 
 
The concept of Middle and Eastern Europe / Middle-Eastern Europe is not identical with the 
concept of middle Europe. It is characterized axiologically and comes with a number of 
connotations related with politics, social consciousness and culture. Countries situated in 
Middle-Eastern Europe are diverse in respect of historical conditioning and the present. The 
Dictionary of political and social concepts of countries in middle and eastern Europe 
describes universal meanings of combined lexems and their ethno – linguistic modifications. 
It also is a description of basic political and social ideas, which have their lexical 
expressions in mid-eastern languages and cultures. For example a hierarchy of most frequent 
survey answers has been made for the following countries: Poland, Lithuania, Ukraine, 
Slovakia, Croatia and Serbia. A list of concept – entries of the dictionary has been created. 
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 Według kryteriów geograficznych Europa Środkowa to obszar ponad 
dwudziestu państw. W układzie równoleżnikowym Europa Środkowa ciągnie się od 
południowowschodniej Francji, Luksemburga, Belgii i Holandii po wschodnie 
granice Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą. W układzie południkowym Europa 
Środkowa swym zasięgiem obejmuje przestrzenie od południowej Szwecji, wyspy 
Bornholm i Danii po północne Włochy oraz Słowenię, Chorwację, Serbię i 
Czarnogórę [Wielki... 1993: 44-48, 52-53, 58-61]. 
 Pojęcie Europy Środkowej i Wschodniej / Środkowowschodniej (EŚW), 
które funkcjonuje we współczesnej polskiej publicystyce i myśli politycznej nie 
znajduje zatem uwarunkowań stricte geograficznych i nie jest tożsame z pojęciem 
Europy Środkowej. 
 Jest to pojęcie i nazwa, które ukształtowały się w wyniku „Wiosny Ludów” 
lat dziewięćdziesiątych XX w. Przez EŚW rozumie się – w interesującym nas 



kontekście – przede wszystkim obszar tych państw, które do przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. pozostawały za żelazną kurtyną, 
miały ograniczoną suwerenność polityczną i należały do bloku tzw. państw 
demokracji ludowej, na czele i na straży którego stał Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich.  Zalicza się tu także państwa, które powstały w wyniku 
rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Jugosławii. 
 Z tego punktu widzenia pojęcie EŚW jest więc wyraźnie nacechowane. 
Znajduje aktualne konotacje polityczne, świadomościowe i kulturowe. W tych 
warunkach do EŚW należałoby zaliczyć takie państwa, jak: Polska, Czechy, 
Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina, Rumunia, Mołdawia, 
Słowenia, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Bułgaria, Macedonia, Rosja. 
 Te państwa są jednak wyraźnie zróżnicowane ze względu na zakres 
przemian ustrojowych i gospodarczych oraz stosunek do idei zjednoczonej Europy i 
Unii Europejskiej. Można tu wyróżnić następujące ich grupy: 

państwa, które akceptują te idee i sfinalizowały proces akcesyjny do Unii 
Europejskiej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Bułgaria, Rumunia; 

państwa, które deklaratywnie wyrażają akceptację tych idei i są 
zainteresowane wejściem w skład państw Unii Europejskiej: Chorwacja, Ukraina; 

państwa, które przede wszystkim koncentrują się na wewnętrznych 
problemach politycznych i etnicznych: Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia; 

państwa, które wyraźnie formułują zastrzeżenia do tych idei i wyrażają 
niechęć do Unii Europejskiej: Białoruś, Rosja. 
W tym kontekście zarysowuje się relacyjność pojęcia współczesnej EŚW. To, jak to 
pojęcie jest rozumiane, jest uzależnione od statusu politycznego, poziomu 
społecznej świadomości i przynależności kulturowej. Ma więc pojęcie EŚW 
wyraźnie charakter wartościujący (aksjologiczny). 

Znajduje to uwarunkowania nie tylko we współczesności, lecz także w 
nowszej i dawniejszej historii. Przez wiek XIX i pierwsze 20-lecie wieku XX 
obszar dzisiejszej EŚW był przedmiotem rywalizacji czterech hegemonicznych 
organizmów państwowych i orientacji kulturowych: niemieckich Prus i Rzeszy 
Niemieckiej, Austro-Węgier, Rosji oraz Turcji. Ukształtowały się wtedy granice w 
obrębie stref wpływów tych państw hegemonicznych, które przez cały wiek XX 
oddziaływały mentalnie, kulturowo i ekonomicznie, choć diametralnie zmieniły się 
realia polityczne. 

To sformułowanie podkreśla relatywny charakter pojęcia granicy, 
implikując konieczność wyróżnienia pojęć granicy zewnętrznej i wewnętrznej. W 
pierwszym wypadku chodzi o strefy oddziaływania różnych kultur i języków, które 
najczęściej (choć nie bezwyjątkowo, o czym świadczy występowanie 
„zamkniętych” kultur narodowościowych w społeczeństwach wieloetnicznych) 
pokrywają się z granicami politycznymi (państwowymi). W drugim – jako granicę 
wewnętrzną należy rozumieć taką sferę zjawisk, w której współwystępują 



(nakładają się) cechy różnych kultur i języków. Chodzi tu zarówno o koegzystencję, 
jak i o homogenizację [zob. Dubisz 1994]. 

W wypadku sfer czterech wymienionych państw hegemonicznych należy 
uwzględnić koegzystencję i homogenizację następujących kultur etnicznych w 
ramach granic zewnętrznych i wewnętrznych EŚW: 

Prusy – Rzesza Niemiecka: Niemcy – Polska – Czechy; 
Rosja: Rosja – Finlandia – Estonia – Łotwa – Litwa – Białoruś – Ukraina – 
Mołdawia – Polska; 

Austro-Węgry: Austria – Czechy – Polska – Słowacja – Ukraina – Węgry – 
Rumunia – Słowenia – Chorwacja; 

Turcja: Serbia - Czarnogóra - Bośnia i Hercegowina – Rumunia – Bułgaria 
– Macedonia – Albania. 

Dodać do tego należy wcześniejsze uwarunkowania kulturowe, związane z 
oddziaływaniem chrześcijańskiej kultury rzymsko-śródziemnomorskiej, 
chrześcijańskiej kultury grecko-bizantyjskiej oraz kultury islamu, zaznaczające się 
od X w.n.e. Te pierwotne sfery koegzystencji i homogenizacji kultur etnicznych 
dzisiejszej EŚW przedstawiają się jeszcze inaczej: 

kultura rzymsko-śródziemnomorska: Czechy – Polska – Słowacja – Węgry 
– Rumunia – Słowenia – Chorwacja – Litwa – Łotwa – Estonia; 

kultura grecko-bizantyjska: Bułgaria – Macedonia – Serbia - Czarnogóra – 
Rumunia – Rosja - Ukraina – Białoruś – Litwa – Łotwa – Estonia; 

kultura islamu: Albania – Macedonia – Bułgaria – Serbia - Czarnogóra – 
Bośnia i Hercegowina – Rumunia – Węgry. 

Wreszcie należy wymienić najwcześniejsze genetycznie pogranicza 
kulturowe dzisiejszej EŚW, wynikające z migracji ludów indoeuropejskich i 
nieindoeuropejskich, rozpoczynające się z początkiem naszej ery. Zróżnicowanie 
zespołów etniczno-językowych przedstawia się następująco: 

1.Indoeuropejskie 
1.1.Słowianie 
1.1.1.Zachodni: Polska, Czechy, Słowacja (Łużyce na terenie Niemiec) 
1.1.2.Wschodni: Rosja, Ukraina, Białoruś 
1.1.3.Południowi: Słowenia, Chorwacja, Serbia, Macedonia, Bułgaria 
1.2.Bałtowie 
1.2.1.Wschodni: Litwa, Łotwa 
1.3.Dakowie: Albania, Rumunia 
1.4.Ormianie – jako mniejszość etniczna w diasporze 
1.5.Indowie: Romowie – jako mniejszość etniczna w diasporze 
2.Nieindoeuropejskie 
2.1.Ugrofinowie: Węgry, Estonia 
2.2.Semici: Żydzi – jako mniejszość etniczna w diasporze 
2.3.Turkijczycy 
2.3.1. Turcy: Bułgaria. 
2.3.2.Tatarzy: Rosja, Ukraina, Litwa, Polska – jako mniejszość etniczna 



2.3.3.Karaimowie: Ukraina, Litwa, Polska – jako mniejszość etniczna [zob. 
Moszyński 1984; Długosz-Kurczabowa, Dubisz 2001; Polański 1993; 
Damm, Mikusińska 2000]. 

 W świetle przedstawionych danych EŚW, traktowana jako jeden z 
regionów politycznych współczesnej Europy, ukształtowany w wyniku biegu 
zdarzeń najnowszej historii, prezentuje się jako prawdziwy tygiel kulturowy, w 
którym dziś zachodzą dynamiczne przemiany. 
 „Jedna z koncepcji socjologicznych zakłada, że społeczeństwo jest całością 
ustrukturalizowaną, to znaczy, że relacje zachodzące między jego składnikami mają 
charakter strukturalny, wzajemnie się warunkujący. Socjolingwistyka z kolei 
przyjmuje, że strukturalizacji społecznej odpowiada pewna strukturalizacja lub 
stratyfikacja języka. Zamiast jednolitego etnojęzyka i jednolitej społeczności 
narodowej mamy koncepcję rozwiniętej struktury społecznej o wielowymiarowym i 
hierarchicznym zróżnicowaniu oraz hipotezę, że zróżnicowaniu strukturalnemu 
społeczeństwa odpowiada zróżnicowanie symbolicznych środków porozumiewania 
się, jakimi to społeczeństwo dysponuje, a tym samym – języka” [Feleszko 2000: 
143-144; Piotrowski, Ziółkowski 1974: 97; Gumperz 1970]. 
 Te założenia odpowiadają sytuacji komunikatywnej w społeczeństwach 
państw regionu EŚW. Tym samym wpływają one w określony sposób na cele 
badawcze, którym patronuje Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej [SPPS]. 

Prace nad SPPS zostały zainicjowane w 2001 r. w wyniku współpracy 
zespołów badawczych powołanych na Uniwersytecie Nancy 2 oraz na 
Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem SPPS jest opis uniwersalnych 
znaczeń wyrazów, które w dobrze określonych kontekstach narodowych są 
związane z podziałami politycznymi. W ten sposób eksplikacja lingwistyczna tych 
pojęć powinna doprowadzić do odtworzenia idei politycznych, które miały wpływ 
na życie społeczne, polityczne i kulturalne krajów EŚW w czasie ostatnich wieków. 
SPPS uwzględnia zarówno pojęcia i terminy międzynarodowe (państwo, naród, 
demokracja, prawo, wolność, poszerzenie wolności ‘elargissement’, doświadczenie 
społeczne itp.), jak i słowa-klucze określonych społeczności, takie jak cechy 
republikańskie w języku francuskim, pieriestrojka w rosyjskim, solidarność w 
polskim czy aksamitna rewolucja w czeskim. Cele te mają aspekt teoretyczny 
(interpretacje znaczeń terminów uniwersalnych) i praktyczny (potrzeby translacyjne 
i komunikacyjne). Oba cele dobrze korespondują z ideą zjednoczonej Europy i 
instytucją Unii Europejskiej. 

Jak wynika z uwag wcześniejszych, w regionie EŚW zachodzą 
współcześnie bardzo dynamiczne przemiany. Tym samym próba rekonstrukcji 
świadomości społecznej w zakresie pojęć polityczno-społecznych może dotyczyć 
jedynie wąskiego przekroju synchronicznego, w naszym wypadku np. 
dziesięciolecia 1998-2008. 

W tym kontekście to zadanie badawcze SPPS należy widzieć jako opis 
podstawowych pojęć politycznych i społecznych, mających wykładniki leksykalne 
w językach i kulturach krajów EŚW. Ich wyjściowy rejestr zawiera ankieta 



opracowana przez projektodawców SPPS. Rejestr ten w trakcie badań jest 
modyfikowany w zależności od specyfiki danego języka i kultury etnicznej. 
Modyfikacje idą w kierunku uzupełniania rejestru, nie zaś jego redukcji. 
Uzupełnienia świadczą bowiem o cechach indywidualnych społecznej 
świadomości, podobnie jak i niewystępowanie danych pojęć (w załączeniu rejestr 
początkowy i przykładowe jego modyfikacje). 

Pierwszy etap postępowania badawczego dotyczy aktualizacji socjo-
politycznej wyjściowego rejestru leksemów-pojęć. Temu celowi służy 
przeprowadzenie ankiety, obejmującej reprezentatywną próbę przedstawicieli 
inteligencji (intelektualistów, polityków, politologów, prawników, językoznawców, 
nauczycieli, studentów). W ten sposób powstają zaktualizowane rejestry leksemów-
pojęć, oddające realia danego języka i kultury etnicznej, charakterystyczne dla 
współczesnego przekroju synchronicznego [por. Sękowska 2003]. 

Drugi etap postępowania badawczego stanowi ekscerpcja materiału 
kontekstowego – chodzi tu o kontekstowe użycia leksemów-pojęć: połączenia 
leksykalno-składniowe, ustabilizowane połączenia wyrazowe, związki 
frazeologiczne, frazesy, szablony, hasła itp. Materiał jest ekscerpowany ze źródeł 
współczesnych o następującym profilu gatunkowym (tematyczno-stylowym): 1) 
teksty publicystyczne (wypowiedzi prasowe dotyczące polityki i zagadnień 
społecznych); 2) eseje filozoficzne i socjologiczne; 3) konstytucja, ustawy, akty 
prawne i urzędowe; 4) teksty dyskursu politycznego (diariusze sejmowe, teksty 
kampanii wyborczych, dyskusje publiczne, porozumienia społeczne); 5) literatura 
piękna i okolicznościowa (w wąskim wyborze) [por. Bartol 2003: 13]. 

Trzeci etap postępowania badawczego polega na zestawieniu danych 
leksykograficznych i opracowaniu komentarza leksykograficzno-
leksykologicznego. W tym wypadku chodzi o analizę diachroniczną [Dubisz 2003]. 
Podstawą chronologiczną powinien być – o ile to możliwe – okres Oświecenia, 
kiedy to kształtują się zręby nowożytnej terminologii politycznej i społecznej. 
Następnie jest istotne ukazanie ewolucji zasobu i znaczeń leksemów w XIX i XX 
w. do  przełomu XX i XXI w. Wymaga to – oczywiście – odpowiednich źródeł 
leksykograficznych. W wypadku języka polskiego rejestr tych źródeł przedstawia 
się następująco: 

M. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807-1814/15, t. I-
VI. 

M. Orgelbrand (ed.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861, t. I-II. 
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, 

Warszawa 1900-1927, t. I-VIII. 
W. Doroszewski  (red.),  Słownik języka polskiego,  Warszawa 1958-1969, 

t. I--XI. 
M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1978-1981, t. I-

III. 
St. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003, 

t. I-VI (I-IV). 



Zarysowane wyżej trzy etapy prac badawczych dają rezultat w postaci 
zestawienia pełnego korpusu materiału SPPS w odniesieniu do tomów krajowych 
(narodowych) oraz edycji syntetycznej. 
 Niezależnie od gromadzenia materiału do SPPS, prowadzone prace 
badawcze pozwalają na zestawianie różnorakich danych, obrazujących realia 
politycznego regionu EŚW. Przykładowo, poniżej przedstawiam hierarchię pojęć o 
największej frekwencji ankietowej w takich krajach, jak: Polska [P], Litwa [L], 
Ukraina [U], Słowacja [Sł.], Chorwacja [Ch.] Serbia [Sr.] oraz zestawiam je według 
zakresu występowania w tych krajach. Dane te można wielorako analizować. 
Wstrzymuję się świadomie w tym wypadku od komentarza interpretacyjnego, 
pozostawiając go odbiorcy tego tekstu.  Jedno trzeba podkreślić. Te dane ukazują 
obraz  określonych kategorii politycznych i społecznych, zarysowany w 
świadomości użytkowników języków w wymienionych wyżej krajach. Dane zostały 
zestawione na podstawie roboczych omówień badań ankietowych, opracowanych 
przez Elżbietę Sękowską (P), Anę Romančuk i Irenę Aleksę (L), Orysię Demską-
Kulczycką (U), Jerzego Molasa (Sł., Ch., Sr.). 
 

LP. POLSKA LITWA UKRAINA SŁOWACJA CHORWACJA SERBIA 

1 DEMOKRACJA CZŁOWIEK DEMOKRACJA DEMOKRACJA GLOBALIZACJA NARÓD 

2 WOLNOŚĆ KULTURA NIEPODLEGŁOŚĆ OBYWATEL TOŻSAMOŚĆ DEMOKRACJA 

3 NARÓD JĘZYK 
NARODOWY WŁADZA PARLAMENT PARLAMENT TRADYCJA 

4 NIEPODLEGŁ
OŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ PAŃSTWO KONSTYTUCJA PRAWO KONSTYTUCJA 

5 OJCZYZNA PRACA NACJONALIZM PAŃSTWO HUMANIZM EDUKACJA 

6 KOŚCIÓŁ NAUKA IDEOLOGIA HUMANIZM INTERNACJON
ALIZM 

OPINIA 
PUBLICZNA 

7 EUROPA PAŃSTWO KONSTYTUCJA LIBERALIZM OPINIA 
PUBLICZNA TOŻSAMOŚĆ 

8 CZŁOWIEK KOŚCIÓŁ TOTALITARYZM NIEPODLEGŁOŚĆ KAPITALIZM PAŃSTWO 

9 POLITYKA DEMOKRACJA  OBYWATEL PLURALIZM NARÓD SUWERENNOŚĆ 

10 RODZINA RODZINA PATRIOTYZM BIUROKRACJA LUD  PATRIOTYZM 

11 KULTURA SPRAWIEDLI
WOŚĆ BIUROKRACJA OPINIA 

PUBLICZNA NIEPODLEGŁOŚĆ IDEOLOGIA 

12 PAŃSTWO ZIEMIA TOŻSAMOŚĆ REGION PARLAMENTA
RYZM OBYWATEL 

13 PRACA HISTORIA JĘZYK 
NARODOWY WOLNOŚĆ REWOLUCJA RELIGIA 

14 EDUKACJA KONSTYTUCJA NARÓD PRAWICA SUWERENNOŚĆ PARLAMENTAR
YZM 



15 SPOŁECZEŃS
TWO KRAJ PARLAMENTAR

YZM IDEOLOGIA WŁADZA NIEPODLEGŁOŚĆ 

16 KAPITALIZM EKOLOGIA NACJONALIZA
CJA LEWICA PAŃSTWO EUROPA 

17 TRADYCJA EDUKACJA PLURALIZM PARTIA DEMOKRACJA WŁADZA 

18 PATRIOTYZM WŁADZA LIBERALIZM POPULIZM REGIONALIZM WOLNOŚĆ 

19 WŁADZA  WŁASNOŚĆ WOLNOŚĆ PRAWO KONSTYTUCJA PRAWO 

20 POKÓJ REPUBLIKA FASZYZM WŁADZA EUROPA LUD 

 
 

Pojęcia wspólne i różnicujące 
1. Pojęcia powszechne (występujące we wszystkich państwach: P L U Sł. 

Ch. Sr.): 
demokracja, - niepodległość, - państwo, - władza. 

2. Pojęcia dominujące (występujące w większości państw): 
naród (P U Ch. Sr.), - konstytucja (L U Sł. Ch. Sr.). 

3. Pojęcia charakterystyczne dla połowy państw: 
- wolność (P U Sł.), - Europa (P Ch. Sr.), - edukacja (P L Sr.), - patriotyzm (P U 
Sr.), - ideologia (U Sł. Sr.), - obywatel (U Sł. Sr.), - parlamentaryzm (U Ch. Sr.), - 
opinia publiczna (Sł. Ch. Sr.), - prawo (Sł. Ch. Sr.). 

4. Pojęcia wyodrębniające pary państw: 
- kościół (P L), - człowiek (P L), - rodzina (P L), - kultura (P L), - praca (P L), 
- kapitalizm (P Ch.), - tradycja (P Sr.), - język narodowy (L U), - biurokracja (U 
Sł.),  - tożsamość etniczna (U Ch.), - pluralizm (U Sł.), - liberalizm (U Sł.), - 
parlament (Sł. Ch.), - humanizm (Sł. Ch.), - lud (Ch. Sr.), - suwerenność (Ch. Sr.).     

5. Pojęcia wyróżniające poszczególne państwa: 
P: ojczyzna, polityka, społeczeństwo, pokój; 
L: nauka, sprawiedliwość, ziemia, historia, kraj, ekologia, 

własność; 
U: nacjonalizm, totalitaryzm, nacjonalizacja, faszyzm; 
Sł.: region, prawica, lewica, populizm; 
Ch.: globalizacja, internacjonalizm, rewolucja, regionalizm; 
Sr.: religia. 

 Nie ulega wątpliwości, że na podstawie tych i im podobnych danych, 
materiał SPPS pozwala określić podstawy językowego obrazu świata społeczeństw 
EŚW. Ten materiał pozwala zatem na określenie podstawowych kategorii, za 
pomocą których użytkownicy języka dokonują konceptualizacji świata. Sprowadza 
się to do odpowiedzi na następujące pytania: 

Kim „my” jesteśmy? 
Kim są „oni”? 
Jakie jest nasze/ich „miejsce” w świecie? 
Jaki jest „czas”, w którym żyjemy? 
Jakie są najważniejsze dla nas/dla nich „wartości”? 



Jakie są stosowane przez nas/przez nich leksykalne „środki wyrazu”? 
[Bartmiński 2001]. 

Konkludując, należy stwierdzić, że materiał SPPS pozwala na określenie 
podstaw stereotypów etnicznych, funkcjonujących w krajach EŚW. 
 Wykonane już prace pozwalają nam spojrzeć na SPPS w sposób bardziej 
ukonkretniony, a zarazem dostrzegać jego szeroki kontekst badawczy. De facto 
bowiem SPPS ożywia cały nurt studiów o charakterze interkulturowym i 
interdyscyplinarnym, stanowiąc jeden z wyznaczników zachodzących współcześnie 
w Europie procesów integracyjnych [Dubisz 2002]. 
 
 

Aneks 
 

Wyjściowa lista haseł-pojęć SPPS: 
1) athéisme – ateizm, 2) bureaucratie – biurokarcja, 3) héroisme – bohaterstwo, 4) fraternité 
– braterstwo, 5) homme – człowiek, 6) action – czyn, działanie, 7) démocratie – demokracja, 
8) dialogue – dialog, 9) biens collectifs – dobro wspólne, 10) esprit – duch (dusza), 11) 
éducation – edukacja, 12) écologisme (écologiste) – ekologia (ekolog), 13) européen – 
europejski, 14) européisme – europeizm, 15) mondialisme – globalizm, 16) diginté – 
godność, 17) histoire – historia, 18) honneur – honor, 19) humanisme – humanizm, 20) idéal 
– ideał, wzorzec, 21) idée – idea, 22) idéologie – ideologia, 23) intégrisme – integryzm, 24) 
intellectuels – intelektualny, 25) intelligentsia – inteligencja, 26) internationalisme – 
internacjonalizm, 27) langue nationale – język narodowy, 28) capitalisme – kapitalizm, 29) 
classe (bourgeoisie, ouvriére) – klasa (burżuazyjna, robotnicza), 30) collectivité – kolektyw, 
31) communisme – komunizm, 32) conflit – konflikt (zatarg), 33) constitution – konstytucja, 
34) cosmopolitisme – komsmopolityzm, 35) Eglise – Kościół, 36) pays – kraj, 37) culture – 
kultura, 38) laicisme – laicyzm, 39) gauche – lewica, 40) libéralisme – liberalizm, 41) 
peuple – lud, 42) moralité – moralność, 43) pensée – myślenie, 44) nationalisme – 
nacjonalizm, 45) nation – naród, 46) science – nauka, 47) indépendance – niepodległość, 48) 
devoir – obowiązek, 49) citoyen – obywatel, 50) responsabité – odpowiedzialność, 51) 
patrimoine – ojcowizna, 52) patrie – ojczyzna, 53) opinion publique – opinia publiczna, 54) 
personne – osoba, 55) Etat – państwo, 56) partie – partia, 57) patriotisme – patriotyzm, 58) 
pluralisme – pluralizm, 59) paix – pokój, 60) populisme – populizm, 61) progrés – postęp, 
62) insurrection – powstanie, insurekcja, 63) trvail – praca, 64) droite – prawica, loi – 
prawo, 65) violence – przemoc, 66) amitié – przyjaźń, 67) raison – racja, 68) rationalisme – 
racjonalizm, 69) région – region, 70) régionalisme – regionalizm, 71) religion – religijny, 
72) républicanisme – republikanizm, 73) révolution – rewolucja, 74) résistance – opór 
(nieposłuszeństwo), 75) famille – rodzina, 76) égalité – równość, 77) construction – 
struktura (społeczna, państwowa), 78) force – siła, 79) service – służba (publiczna), 80) 
socialisme – socjalizm, 81) société – społeczeństwo, 82) communauté – społeczność, 83) 
souveraineté – suwerenność, 84) respect – szacunek, 85) instruction publique – szkolnictwo 
państwowe (publiczne), 86) conscience – świadomość, 87) sacrifice – świętość, 88) identité 
– tożsamość, 89) tradition – tradycja, 90) sentiment – uczucie, 91) lutte – walka, 92) valeurs 
républicains, 93) savoir – wiedza, 94) pouvoir – władza, 95) propriété – własność, 96) 
liberté – wolność, 97) colectivité – wspólnota, kolektyw, 98) entente – wzajemne 
zrozumienie, 99) terre – ziemia, 100) Verts – Zieloni, 101) sindicat – związek zawodowy. 

 



Zmodyfikowana polska lista haseł-pojęć SPPS: 
1) anarchia, 2) biurokracja, 3) bohaterstwo, 4) braterstwo, 5) człowiek, 6) czyn – działanie, 
7) demokracja, 8) dialog, 9) dobro wspólne, 10) duch (dusza), 11) duch narodowy, 12) 
edukacja, 13) ekologia (ekolog), 14) elita, 15) etos, 16) Europa, 17) europeizm, 18) 
faszyzm, 19) feminizm, 20) fundamentalizm, 21) globalizm, 22) godność, 23) historia, 24) 
honor, 25) humanizm, 26) idea, 27) ideał – wzorzec, 28) idee, 29) ideologia, 30) integryzm, 
31) intelektualny, 32) inteligencja, 33) internacjonalizm, 34) język narodowy (ojczysty), 35) 
kapitalizm, 36) katolicyzm, 37) klasa (burżuazyjna, robotnicza), 38) kolektyw, 39) 
komunizm, 40) konflikt – zatarg, 41) konserwatyzm, 42) konstytucja, 43) 
konstytucjonalizm, 44) kosmopolityzm, 45) Kościół, 46) kraj, 47) kultura, 48) laicyzm, 49) 
lewica, 50) liberalizm, 51) lud, 52) monarchizm, 53) moralność, 54) nacjonalizacja, 55) 
nacjonalizm, 56) naród, 57) nauka, 58) niepodległość, 59) obowiązek, 60) obywatel, 61) 
odpowiedzialność, 62) ojcowizna, 63) ojczyzna, 64) opinia publiczna, 65) opór – 
nieposłuszeństwo, 66) osoba, 67) państwo, 68) parlament, 69) parlamentaryzm, 70) partia, 
71) patriotyzm, 72) pluralizm, 73) pokój, 74) polityk, 75) polityka, 76) postęp, 77) 
powstanie (narodowe, społeczne) – insurekcja, 78) praca, 79) prawica, 80) prawo, 81) 
prezydent, 82) prezydencjalizm, 83) prywatyzacja, 84) przemoc, 85) przyjaźń, 86) racja, 87) 
racjonalizm, 88) rasizm, 89) region, 90) regionalizm, 91) religia, 92) religijność, 93) 
republika, 94) republikanin, 95) rewolucja, 96) rodzina, 97) równość, 98) siła, 99) służba 
(publiczna), 100) socjalizm, 101) społeczeństwo, 102) społeczność, 103) struktura 
(społeczna, państwowa), 104) suwerenność, 105) system prezydencki, 106) szacunek, 107) 
szkolnictwo państwowe (publiczne), 108) świadomość, 109) świętość, 110) totalitaryzm, 
111) tradycja, 112) utopia, 113) walka, 114), wartości republikańskie, 115) wiedza, 116) 
władza, 117) własność, 118) wolność, 119) wspólnota, 120) wspólnotowość, 121) wzajemne 
zrozumienie, 122) Zieloni, 123) związek zawodowy.   
 

Polska lista haseł-pojęć SPPS poddanych analizie leksykograficznej: 
1) anarchia, 2) biurokracja, 3) bohaterstwo, 4) braterstwo, 5) cenzura, 6) człowiek, 7) czyn, 
8) demokracja, 9) dialog, 10) dobro, 11) duch, 12) dusza, 13) działanie, 14) edukacja, 15) 
ekolog, 16) ekologia, 17) elekcja, 18) elita, 19) etos, 20) europeizacja, 21) europeizm, 22) 
faszyzm, 23) feminizm, 24) fundamentalizm, 25) fundamentalny, 26) glob, 27) globalizacja, 
28) godność, 29) granica, 30) historia, 31) honor, 32) humanista, 33) humanitaryzm, 34) 
humanizm, 35) idea, 36) ideał, 37) ideologia, 38) instytucja, 39) insurekcja, 40) integracja, 
41) integryzm, 42) intelektualista, 43) intelektualny, 44) inteligencja, 45) internacjonalizm, 
46) język, 47) kapitalizm, 48) katolicki, 49) katolicyzm, 50) katolik, 51) klasa, 52) 
kolektyw, 53) komunizm, 54) konflikt, 55) konserwatyzm, 56) konstytucja, 57) 
konstytucjonalizm, 58) kosmopolityzm, 59) kościół, 60) kraj, 61) kultura, 62) laicyzm, 63) 
laik, 64) lewica, 65) liberalizm, 66) lud, 67) minister, 68) ministerstwo, 69) monarchia, 70) 
monarchizm, 71) moralność, 72) nacjonalizacja, 73) nacjonalizm, 74) narodowy, 75) naród, 
76) nauka, 77) niepodległość, 78) nieposłuszeństwo, 79) obowiązek, 80) obywatel, 81) 
odpowiedzialność, 82) ojcowizna, 83) ojczyzna, 84) opinia, 85) opór, 86) osoba, 87) 
państwo, 88) parlament, 89) parlamentaryzm, 90) partia, 91) patriotyzm, 92) pluralizm, 93) 
pokój, 94) polityk, 95) polityka, 96) poseł, 97) posłuszeństwo, 98) postęp, 99) powstanie, 
100) praca, 101) prawica, 102) prawo, 103) premier, 104) prezydent, 105) propaganda, 106) 
prywatyzacja, 107) przemoc, 108) przyjaźń, 109) publiczny, 110) racja, 111) racjonalizm, 
112) rasizm, 113) region, 114) regionalizm, 115) religia, 116) religijność, 117) republika, 
118) republikanin, 119) republikański, 120) rewolucja, 121) rodzina, 122) równość, 123) 
rzeczpospolita, 124) siła, 125) służba, 126) socjalizm, 127) solidarność, 128) społeczeństwo, 
129) społeczność, 130) struktura, 131) suwerenność, 132) system, 133) szacunek, 134) 



szkolnictwo, 135) świadomość, 136) świętość, 137) totalitaryzm, 138) tradycja, 139) urząd, 
140) ustrój, 141) utopia, 142) walka, 143) wartość, 144) wiedza, 145) władza, 146) 
własność, 147) wojna, 148) wolność, 149) wspólnota, 150) wybory, 151) wzajemny, 152) 
wzorzec, 153) zatarg, 154) zawodowy, 155) zrozumienie, 156) związek. 
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CODIFICATION OF BULGARIAN LITERARY LANGUAGE –  

STRUCTURAL LINGUISTICS OR SOCIOLINGUISTICS PROCESS 
Hana Gladkova (Prague) 

 
The history of a particular literary language as a national science is loaded with pure 
cognitive tendency but also pathos of self-reflection of nation. The paper puts the scientific 
issues of interpretation of Bulgarian literary language (LL), which are dominated by its 
symbolic functions: for example, convenient and inconvenient points of its actual 
ideological tendency are emphasized or concealed in the article: external inspirations and 
connections (Slavic, Greek, European), analogical structural decisions (Greek, Serbian, 
Russian, models), autonomous phenomena (original ideas and solutions), continuity of 
tradition, innovative character of development, etc. Such an approach is signified by terms 
as syndrome of national destiny, retrospective interpretation the processes of national 
revival, inheritance of myths, misunderstood retrospective nationalism, stereotypes in the 
interpretation of the facts, etc. 

Keywords: literary language, character features, syndrome of national destiny, 
retrospective interpretation 

 
 

Историята на националния книжовен език е дисциплина на 
националната наука par excelence. Националната наука, това на пръв поглед 
противоречиво съчетание (нали науката не познава граници), представлява 
набор от различни предимно хуманитарни дисциплини, предметът на които се 
определя по етнически / национален принцип, разработвани от институции на 
дадената нация и държава. Напълно разбираемо е, че такива клонове от 
науката са натоварени с чисто познавателен стремеж и с патос на 
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саморефлексия на нацията1: освен върху методологичната база на 
“безграничната” наука, те се развиват като резултат от идентификация 
(самоопределение) на модерните нации, субектът (в лицето на научния елит 
на нацията) и обектът на науката (постиженията на този елит в миналото) в 
такива случаи се препокриват.  

Докато за концепцията на българската история (за каква история става 
въпрос – за история на българите, или за история на българската държава, или 
на българските земи), както и за търсене на смисъла на националната история, 
в науката се говори отдавна и на широко2, концепциите на историята на 
книжовния език (по нататък КЕ, БКЕ) като че ли остават засега малко в 
страни. Също така подлежи на особено внимание и логиката, по която се 
определя ролята, приписвана на развитието на книжовния език през 
различните периоди в по-далечното и по-близкото минало, и то въпреки 
солидната литература, посветена на историята на български книжовен език, 
водеща началото си още от А. Теодоров-Балан. Преобладава евристичнен, 
чисто субстанциален тип изследвания, като логиката и смисълът на 
описваното се интерпретират не в контекста на разглеждания период, а от 
гледна точка именно на изграждането на сегашното, актуалното отношенение 
към езика, на идеологическите изисквания на съвременната национална наука, 
без обаче да присъства научно обоснована рефлексия на това състояние. В 
това отношение последната книга на Юбилярката – К. Вачкова, Типологична 
характеристика на българския книжовен език (Възрожденски период) от тази 
година, стъпила върху социолингвистически и социокултурен подход, както и 
върху дългата славистична традиция в книжовно-езиковата типология, - 
представява съществена крачка напред не само в българистиката, но и в 
славистиката. Дългогодишните занимания на Юбилярката с конкретния 
материал от Възрожденския период и сериозна работа върху теоретичната 
база3 й позволиха да стигне до теоретично много добре обоснована и 
прецизно аргументирана задълбочена оценка на възрожденски езикови 
процеси в България. 

Интерпретацията на история на КЕ е зависима от отношението на 
обществото към езика си (виж пак Яноушек 2005). Тя е подвластна на 
абсолютно същите символни функции, които откриваме при анализа на КЕ4: 

                                                 
* Темата беше изнесена като доклад на юбилейната конференция, посветена на 60-та 
годишнина от основаването на Института за български език и на 133-та годишнина на 
Българската академия на науките в София през 2002 г.  

1 Срв. в контекста на противопоставянето на хуманитарните и точните науки Яноушек 2005. 
2 Срв. относно българския XIX век от последно време напр. оригинални интерпретации 
Даскалов 2002, Лилова 2003 и дискусионни погледи в Мишкова (ед.) 2006.  

3 Срв. поне от последно време Вачкова 2006, Вачкова 2007А, Вачкова 2007Б, Вачкова 2008А, 
Вачкова 2008Б, Вачкова 2008В и др. 

4 Срв. Гладкова 2003. Периодите на засилен интерес към саморефлексията на нацията намират 
отражение и в актуализацията на символните функции на книжовния език. Ролята на езика, 
както и на националната наука, в такива моменти се засилва чуствително, особено ако 
липсват други атрибути на нацията, които могат да изпълняват ролята на национален символ 



от историята на книжовния език се изтъкват или премълчават удобни / 
неудобни за актуалното идеологическо течение моменти: външни инспирации 
и връзки (славянски / гръцки / европейски), аналогични структурни решения 
(гръцки / сръбски / руски модели), автономни явления (оригинални идеи и 
решения), приемственост на традицията / иновативен характер на развитието 
и пр., срв. термини като синдром на националната съдба в чешкото 
езикознание (Стари 1995), ретроспективна интерпретация на процесите на 
националното възраждане (Хрох 1999: 6), унаследяването на митовете (Рак 
1994: 3-7) в чешката историография, криво разбран ретроспективен 
национализъм в българистичните трудове на Дж. Дел Агата (1999: 54), 
стереотипите при интерпретацията на фактите (Жерев 1979:140 сл., Цойнска 
1984: 21, Цойнска 1985: 42). В ролята на символа се намира периодизацията 
на развитието на книжовния език, определянето на неговото начало, 
емоционалната оценка на основните му структурни параметри, използването 
на характеристики от типа прогресивен в смисъл “перспективен” и 
демократичен в смисъл “правилен”, но неизползването на съответните 
опозити, като консервативен в смисъл “неперспективен”, елитарен в смисъл 
“неправилен”, а в крайна сметка и цялата терминологична система (споровете 
по отношение на термини като национален, книжовен, новобългарски, 
съвременен, старобългарски / църковнославянски, традиционно-книжен / 
народно-разговорен и пр., ср. История 1989: 5-18). 

Напълно естествено е, че периодите на подем на обществения 
интерес към собствената идентичност биват предизвикани от исторически 
процеси, водещи като правило до съществени социални или политически 
промени. Това са преломни моменти, когато концептът на нацията излиза в 
историческото и социално развитие на преден план – периоди на създаването 
или възраждането на нацията, образуването на държавността или обратно, 
заплаха за пълноценната държавност или даже нейната загуба, периоди на 
резки политически промени. Идеологичната надстройка на тези процеси 
намира пряко отражение и в развитието на съответните клонове от 
националната наука.  

В периоди на относителна стабилност на нацията символината 
стойност на езика, както и науката за него, губи своята актуалност. Този 
спад се задълбочава и вследствие на съществуването на други институции, 
способни да поемат ролята на национален символ, а също така под влияние на 
постепенен уклон от културните ценности като символ на националната 
идентичност. Настоящият период на всеобща обществена забрава (или 
нечутост, както характактеризира това явление в последната си книга Вл. 
Мурдаров 2001: 5-6), на българското езикознание и безразличие (или даже 
нехайство?) спрямо родния език, малко парадоксално може би, е 
благоприятен за един по-спокоен, по-уравновесен поглед и към историята на 
книжовния език. Няма належаща нужда от създаване на нови символи, те 
                                                                                                                             

(държавата, националната култура и културни институции и др.). Те са натоварени със 
задачата да изграждат и издигат нужните символи. 



няма да въздействат върху обществото. Спокойно може да се провери 
валидността и функционалността на символите, които вече са изградени. 
Може да се излезе от ограничаващото русло на обществени и идеологически 
поръчки, поне за нуждата на научното познание може да не се опростява 
образът на собственото минало до нивото на разбираеми и кратки лозунги. От 
идеализирано непротиворечива и схематизирана интерпретация на миналото 
като преобладаващо еднопосочен стремеж към крайния “прогресивен и 
демократичен” резултат от развитието може да се премине към прецизно и 
неселективно социо-културно изследване не само на перспективни (в смисъл 
“победили” по-нататък ) явления и идеи, а и на “задънени”, т.е. неуспешни 
пътища, на спектъра на функциите на книжовния език, на реалното състояние 
на сферата на употребата му, на количествената и социалната характеристика 
на неговите носители (на фона на целия социален диапазон на обществото) и 
пр., срв. Данеш 1968 (1999).  

Не става съответно въпрос за търсене на нови символи. 
Противоречията на съвременната езикова ситуация изискват в качеството 
на един допълнителен ориентир за решаването им и един обективен, 
непредубеден анализ на субстанциалните и функционалните параметри на 
българския книжовен език в миналото. Аналогии с миналото развитие има 
много, да споменем само напр. новото актуално отваряне на книжовната 
сфера към некнижовните средства, стремглавото попълване на номинативните 
нужди с несанкционирани от кодификацията словообразователни модели и 
типове заемки, разчупване на описаните в граматики синтактични модели, 
пъстротата и неунифицираността на правописа, стремителния процес на 
загуба на експресивната маркираност на средствата в книжовния узус и др.  

Като опит за прилагане на методология на общата наука върху една 
национална дисциплина искам да продължа дългата традиция на рецепцията 
на теоретичните постановки на Пражката лингвистична школа в българското 
езикознание, като ще се инспирирам преди всичко от постановките на Фр. 
Данеш. В чешката научна общност се чуват още от 60-те години на ХХ в. 
гласове, които се засилват през последни години, че (цитирам Фр. Данеш): 
“Засега отношението на езиковите общества спрямо националния им 
книжовен език в повечето случаи не е особено рационално: прекомерно много 
ценно духовно усилие се полага за външни, странични неща, несъществени за 
качествата на езика като инструмент за мислене и комуникация.” (Данеш 
1968 (1999): 262). Новото търсене в миналото езиково развитие би трябвало да 
се насочи именно към историята на отношението, позициите5 на 
обществото към собствения си език, а по-специално и към книжовния език, 
т.е. към разкриването на принципите на изграждането и причините за 

                                                 
5 В ч. postojе дефинирани като трайни системи от психически склонности и диспозиции, като 
склонността на отделните лица / групата лица или цялото общество да предпочитат 
определени цели и начини на действия и поведението въобще, а други да отхвърлят; тези 
отношения определят реакциите на лицата / групите лица или цели общества в отделни 
ситуации, в нашия случай езикови. Данеш 1968 (1999): 249СЛ. 



измененията на тези позиции. Противопоставянето на рационалното и 
нерационалното отношение на обществото спрямо езика си6 според Данеш 
представява основната антонимия, която се развива в полза на рационалното 
отношение. Авторът описва също така преплитането на двата типа 
отношение, а именно факта, че спазването на инструменталните норми не е 
въпрос само на целесъобразност, а и въпрос на морално задължение: 
рационалното (технически) мотивирано поведение се санкционира с 
етическите (ритуалните) ценности. Въпросът е, доколко и научната рефлексия 
на националния език трябва да уважава и двата подхода и доколко обществото 
очаква особено втория тип отношение и от страна на езиковедите, естествено 
при отчитане на зависимостта на скалата на ценностите от конкретната 
общестено-политическа ситуация7.  
 Най-яркият израз на отношението на обществото спрямо езика е 
кодификацията. Отговорът на въпроса в заглавието на статията е пределно 
ясен: няма “или”, а има “и” – в кодификацията има структурно-езикови и 
социолигвистични аспекти. Също така е съвсем очевидно, че 
кодификацията е процес, и то, в случая на БКЕ, доста продължителен. Да 
видим обаче така ли е представяна тя, така ли са конципирани изследванията 
в тази насока.  

Ще обърна внимание върху два момента. Първо, целенасочено 
търсене на началните моменти на различни явления в историята на 
българския книжовен език, чиято символна роля е неоспорима, обръща цялото 
внимание на езикознанието към субстанциалните езикови факти, 
пренебрегвайки функционалните параметри на езика. Ще посоча още един 
подчертано рационалистичен и структурно-функционалистичен цитат от Фр. 

                                                 
6 Различават се четири вида отношения: инструментални (по отношение на езика –  оценка 
според икономичността, ефективността, адекватността за функцията с преобладаване на 
познавателния момент), етични (по отношение на езика – оценка, определена от 
императивността на нормата и от не/спазването й с цел интеграцията на обществото, 
“правилност” се определя като съобразност по отношението към нормата), афективни 
(оценка, определена от емоционалните фактори и желания, която формира положителна 
оценка към собствения език, макар и построена въз основа на качествата несъстоятелни или 
даже отрицателни от гледна точка на инструменталото отношение) и обичайни (оценка, 
определена от традициите, от стремежа към спазването на традиционната норма, от 
нежеланието или даже съпротивата към промени, от стремежа към “защитата” му, 
изолирането му и предпазване от сливане с друг език). Първите две се характеризират като 
рационални, вторите като нерационални, Данеш 1968 (1999): 249.). 

7 Съдържанието на символните функции съответно е променливо, като следва развитието на 
нуждите на идентификацията на нацията според конкретни обстоятелства. В различни 
моменти на преден план изпъкват различни атрибути, на които трябва даден книжовен език (и 
националната наука) да отговаря: идеята за древността на нацията (търсене на старинна 
културна традиция), идеята за славянското единство (подчертана субстанциална и културна 
връзка с други славянски езици), за националното обединение (изискване за единна норма 
на книжовния език), за високото ниво на културното развитие на нацията (изискване за 
стандартизиран, обработен книжовен език), за цивилизаторската роля (книжовният език в 
ролята на средство на обучението и посредник на постиженията на световната наука, 
продуктивните възможности, особено в областта на номинацията) и др., срв. Гладкова 2001. 



Данеш: “Признаването на един език за национален книжовен език е акт 
предимно от социологическо естество, в значителна степен независим от 
лингвистичните характеристики на дадената разновидност” (Данеш 1968 
(1999): 257). 

И второ, символното подчертаване на крайъгълните камъни на 
този процес, което от една страна води до нужното структуриране на 
информацията, същевременно неминуемо води не до концепцията на 
континуалната динамика на развоя и нарастването на количество, което да 
промени в крайна сметка и качеството, а на търсене на статичното, по 
същество абсолютизирано въздействие само на върховите му постижения през 
следващите периоди.  

Процесуалността на кодификацията може да бъде изследвана, като се 
разгледа по-подробно самата тя през призмата на социолингвистичната гледна 
точка, както предлага пак Фр. Данеш.8 Такова структуриране, естествено, е 
резултат от научното познание на нивото на 70-те години на ХХ век и описва 
научно обоснована кодификация. Това обаче не пречи да послужи за основа 
на анализ и оценка на кодификационните процеси на БКЕ от Възраждането 
насам. Както се вижда, тази схема предлага удобен модел за оценка на 
социалните предпоставки и условията на протичане и резултатите на 
различните етапи от кодификационния процес на БКЕ. Социолингвистичните 
аспекти в нея са обособени много прецизно: отношението на обществото към 
собствения език, социалните стойности, приписвани на КЕ от страна на 
езиковото общество, оценката на комуникативните нужди на обществото, 
отношението на обществото към КЕ; търсене средства за въвеждането на 
кодификацията в езиковата практика.9 Вижда се, че тези аспекти остават в 
историята на БКЕ недостатъчно описани, а ако се описват, не е обърнато 
достатъчно внимание на интерпретацията им. Да посочим за илюстрация 
какво би трябвало да се знае и да се преценява за третия, приложен етап на 
всички актове, смятани в историята на БКЕ за кодификационни: 
- форма на обнародването: имплицитна (текстове – образци, ср. Иванова 

2008): експлицитна (граматики, речници, учебни наръчници); първият тип 
източници на кодификация до голяма степен е пренебрегван, което носи 

                                                 
8 Фр. Данеш е предложил още през 1979 г. следната схема на кодификационния процес (Данеш 

1979 (1999):277 сл.): 1. описателен (дескриптивен) етап (описва се: съществуващата норма, 
социалните стойности, приписвани на КЕ от страна на езиковото общество, отношението 
на обществото към езика; 2. нормативен (регулативен) етап с два подетапа: 2а) оценка 
(евалуация): на средствата и начина на употребата им според определени критерии, на 
комуникативните нужди на обществото, на развойните тенденции на КЕ, на отношението 
на обществото към КЕ; въз основа на тази оценка се прави: предварителна прогноза, 
перспектива на развитието на КЕ, програма на неговата кодификация; 2б) собствена 
кодификация – създава се система на преференции с цел създаване на инструмент, който е 
способен да контролира динамическото равновесие на КЕ (планомерност, перспективност), 3. 
приложен (стратегическо-тактически) етап – намират се и се използват пътища, начини и 
средства за въвеждането на кодификацията в езиковата практика – институционализацията й. 

9 Социолингвистичните аспекти в схемата, посочена в предишната бележка, са отбелязани в 
първите две точки с мой курсив, третият етап носи изцяло социолингвистичен характер. 



съществени последствия за определяне на ролятa на традицията (срв. 
Гладкова, Ликоманова 2002: 189-195, Вачкова  2008б, Вачкова  2008в) 

- формулировки на правилата: таксативност – изброяване на конкретни 
средства (относителна затвореност на нормата, изискваща все нови 
кодификационни актове) / креативност: въвеждане на генериращи 
правила; именно фактът, че възрожденските граматики неизбежно са от 
първия тип, предизвиква както резки спорове, така и непосредствени 
реакции във вид на все нови граматики (срв. Вачкова  2008в) 

- начин на представянето: императивни заповеди (стриктно формулиране на 
кодификацията с опозиция да / не): препоръки (кога и защо трябва, може, 
желателно е да се ползва съответното средство, описанието на други 
възможности или съществуващи реализации); начинът на представянето 
трябва да се разглежда и в контекста на наличието / отсъствието на 
инструментите за прокарването на дадени правила (разглеждане на 
учебните програми, редакционната практика, нивото и възможноститие на 
печатниците, книжната продукция и пр., срв. пак там) 

- мотивация: ориентация предимно към комуникативните потребности 
(нуждите на конкретни функции и сфери – образованието, църквата) / 
подбуди от идеен характер, т.е. от символните функции (интервенция в 
съществуващия узус с цел задоволяване на нови социални потребности); в 
това отношение изграждането на БКЕ представя един много интересен тип 
развитие, когато реални и конкретни комуникативни нужди 
непосредствено се сблъскват със символните функции на възраждащото се 
общество; 

- прокарване в практиката (реални инструменти – печатници, училища, 
читалища, църквата, достъпни и ползвани книги, разпространението на 
вестниците, евентуално и система на санкциите за неспазване на 
социалната норма); 

- сферата на функционирането им (монофункционална / полифункционална, 
социалния и териториалния им обсег, евентуално описание на билингвизма 
в дадената сфера, ако е имал място10); 

- “определящият кръг” на носителите на книжовния език, които трябва да 
възприемат такава кодификация и да я прокарват (числеността, социалните 
позиции и възможности, териотиралното разпределение и пр. на културния 
елит, ср. Вачкова  2007а); 

- обратна връзка (реакциите на ползвателите, успешност на комуникацията – 
готовността и способността да я следват). 

Този пример показва възможност процесът на кодификацията на БКЕ 
да бъде описан не като редица последователни синхронни срезове (от типа 
“граматика на...”, “езикът на....”), а като постепенно натрупване на 
социолингвистичните условия за една успешна кодификация и в крайна 
сметка - за формирането на БКЕ (сферата на употребата, носителите на КЕ, 

                                                 
10 Срв. Николова 2004. 



комуникативните функции, натрупан речев опит, т.е. количеството и 
качеството на книжовната продукция и пр.) и предпоставки (разгръщане на 
узуса, формиране на нормата, социални процеси, свързани с формирането на 
модерното общество, формиране на национално будителската общност). Не 
става дума за нови открития, а само за подвеждане на еднотипни параметри и 
явления под общ знаменател с цел обективизация на същността им и 
възможността да се постигне динамиката им чрез сравнение в диахронен 
план.  

Вторият въпрос, на който такъв подход може да отговори, е, кое от 
всичко това може да бъде интерпретирано като същинска кодификация, т.е., 
съгласно дефиницията на ПЛШ, създаване на системата от преференциите в 
речевото поведение, създаване на инструмент за въздействието върху езика 
(интервенцията в езика), който трябва да контролира динамичното 
равновесие (еластичната стабилност) на КЕ, осигуряване на 
безпрепятственото обслужване на комуникативните нужди на обществото 
(виж бележка 5.). Тези параметри несъмненно имат различно съдържание, 
особено ако резглеждаме ранния етап на процеса на кодификацията. По друг 
повод се опитах да аргументирам мнението, че такива актове със съответни 
функции и институции с реален социолингвистичен ефект могат да се търсят 
чак в граматиките и книжнината от средата на 30-те години на XIX век 
(Гладкова 1997, Гладкова 1998).  

Дискусии по някои oт социолингвистичните въпроси на историята на 
БКЕ са започнали отдавна, макар да не са стигнали все още до задоволителни 
и общо приемливи резултати, включително и до обясненията на разногласията 
по тях в диахронен план (гореспоменатият терминологичен спор за самото 
определение на КЕ, спорът за донационалното и националното развитие на КЕ 
във връзка със самото понятие книжовен език, ролята на дамаскините и 
История Славяноболгарская, терминологичният спор за понятията школа или 
течение, правописна или книжовна школа по отношение на граматичните 
концепции, а и за същината им, и пр.). Други въпроси се повдигат по-
съществено тепърва през последното време, напр. ролята на Библията в 
историята на КЕ (срв. Солак 1997, или аналитичният труд на Дияна Иванова 
2002). Засега обаче остават встрани подобни изследвания за Псалтира и други 
вероучителни наръчници от XIX век, ср. Гладкова, Ликоманова 2002: 189-195, 
250-254).  

Неизследвани остават и още въпроси: напр. ролята на букварите, която 
с изключение на символно силно натоварена интерпретация на Рибния буквар 
на Петър Берон остава доста неизвестна, срв. Гладкова 1997, Гладкова 2004. 
(Особено в частта на социолингвистичното му въздействие, напр. 1824 г. се 
привежда като годината на създаване на новобългарското течение, но 
присъствува ли то в социолингвистичното пространство като реален фактор, и 
то определящ? А дали на това, което е описано в Бероновия буквар като 
граматична информация, може да се припише кодифиращо въздействие? А 
ако да, то откога? Кои са училищата, където обучението е вървяло по този 



буквар? Кои са випускниците, каква им е книжовната продукция, какво 
комуникативно поведение предпочитат те?11 

Да насочим вниманието си и върху кодификацията като 
структурноезиков процес поне с поставяне на две теоретични тези, на които 
трябва да се потърси отговор, дори още преди да се анализира 
кодификационният процес на БКЕ. 

Първо, какви са кодификационните възможности на отделните 
планове на езика, съответно какво точно може да се очаква от една 
кодификация в ранната фаза на този процес. Успешността й зависи от 
характера на плана (напр. формална морфология / словообразуване – 
затворена : отворена субсистема, парадигматичен : синтагматичен принцип на 
структурата) и характер на вариантността, която не нарушава разбираемостта 
на комуниката (напр. правопис / правоговор – бинарни (качествени) : 
градуални (количествени) опозиции), или обратно на унификацията, която 
съответно е необходима като условие за общата разбираемост (напр. 
формалната морфология).  

Във връзка с това трябва да се обърне внимание и на обстоятелството, 
какво е било разбирането на смисъла на кодификацията: дали ползвателите 
на КЕ са осъзнавали своето недиалектично становище спрямо езика (за своите 
ползватели нормите на езика са относително статични) и дали са очаквали 
императивна кодификация, а не поучение за реална езикова ситуация (т.е. 
дали са се нуждаели от един вид техническа норма, таксативно упътване за 
употреба на езика в една нова за тях функция, книжовна). Естествено в 
диахронен план трябва тези размисли да се съобразяват с граматичната 
традиция и нивото на познанието на структурата на езика, т.е. с постепенното 
задълбочаване и усъвършенстване на интервенцията в езика (кое вече е 
нормирано, а кое тепърва трябва да бъде регламентирано). Теоретично също 
так трябва да се реши въпросът за целите на кодификацията на словарния 
запас (ако за такава изобщо има смисъл да се говори, защото зависимостта от 
узуса тука е несравнимо по-висока от другите планове на езика, а и 
речниковото дело през българското Възраждане се разгръща сравнително 
много късно (Кювлиева 1997). 
 Второ, в какви условия се извършват отделните актове, които могат 
да бъдат интерпретирани като кодификация, конкретно да се опише 
поведението на езика в различните от гледна точка на социолингвистичните 
фактори условия. Като пример можем да посочим антиномия на периода на 
конституиране / реституиране (възраждане) на езика и на периода на 
непрекъсната книжовна традиция с богата книжна продукция. Пак Фр. Данеш 
(Данеш 1968 (1999) описва равновесното състояние на езика, което, както 
вече посочих, е идеалната цел на кодификацията в редица дихотомни 
термини, описващи отношението на обществото спрямо КЕ, като: 

                                                 
11 Виж също Николова 2003. 



- адаптивност : резистентност (възможност от по-съществена интервенция с 
по-голяма успешност : много свити възможности на намесата) с две 
разнопосочни дихотомии, в които встъпва основната характеристика на КЕ – 
стабилност (стабилност : равновесие, стабилност : промяна) ; 
- изолационизъм : универсализъм (дивергентна тенденция : конвергентна 
тенденция), естествено с уточнение към кой съседен / културен език се отнася 
тя или от какъв произход са заемките и чуждиците, с основен параметър 
идентификация на езика като “свой” и запазване на тази идентичност; 
- единство : вариантност (униформеност, абсолютно еднообразие, т.е. 
“идеален”, но нереален постулат : функционално регулирана вариантност, 
която рефлектира състоянието на социалното поведение на обществото като 
цяло, а границите й се определят от разбираемостта) с две противоположни 
тенденции: стабилност : либералност;  
- рационална : нерационална ориентация (ср. бел. 6) с две крайни позиции: 
строг безучастен икономизъм : националистически шовинизъм, като 
обикновената посока на развитието на отношението към езика е от 
нерационалните становища към рационалните, от конкретни, непосредствени 
таксативно определяни нормативни средства към обща рамка и 
комуникативните цели, които дават възможност за по-свободен избор, по-
богата вариантност и по-широк диапазон на нормата. 

Развитието е стимулирано и от подкрепянето на спазването на 
езиковите норми с етически ценности, т.е. спазването на нормата се прави не 
само от комуникативна целесъобразност, а и като морално задължение, като 
израз на отговорност. Остава въпросът може ли нерационалната ориентация 
да изчезне съвсем. Очевидно, че това е преждевременен или даже 
ненавременен въпрос, отговорът засега е твърдо не, дори и да се абстрахираме 
от възможна оценка или поне преференции към рационалната ориентация. 
Проблемът е нерационалната ориентация да не се превърне в 
противорационална, а да стимулира и подхранва рационалната, да се 
инспирира от обективните качества на езика като инструмент за 
комуникацията, т.е. да стимулира равновесието между икономичност : 
излишност, стабилност : еластичност, единство : вътрешна диференциация), а 
не от мними или реални, видими или конструирани специфични или уникални 
черти или приоритети, които уж представлявали предимствата на един език 
спрямо друг. Нерационалната ориентация трябва да произтича не само от 
съзнанието за историческа и социална обвързаност, от отговорността за 
бъдещото развитие, а върху съзнанието на качествата и инструменталните 
достойнства на всички езици. 

Дали обаче и езиковедите могат да си позволят едно експресивно и 
традиционалистично становище. Такова традиционно становище присъства в 
националните науки особено през възрожденския период: 
- положителното емотивно отношение, особено към самобитните специфики 
на езика или КЕ (често неоснователни или даже отрицателно оценявани от 
гледна точка на рационалистическото, инструментално становище), 



мотивирано национално или естетически (krásný, svatý, čistý náš jazyk 
mateřský) 

- отрицателното отношение спрямо други езици (окачествяват се като 
смешни, странни, неуместни) 

- стремежът към запазване на непроменена традиционна форма, нежелание 
или възпрепятстване на промените (особено предизвиканите от външно и 
чуждо влияние) 

- стремежът към неговото изолиране, отбраняване, опазване особено срещу 
отмиране, заместване с друг език или сливане с друг език. 

 Напълно логично е, че е желателно едно равновесие на двете 
ориентации, които трябва да намерят материализация в стандарта на 
ценностите, в общоприемлив образец на мотивацията. Освен това те могат да 
бъдат изразени само спрямо съвсем конкретна историческа и обществена 
обстановка, тъй като идеален образец за всички езици или всички периоди от 
развитието на един език не съществува. Способността на книжовния език да 
се нагажда, адаптира към външни промени и влияния и да реагира на 
вътрешните промени в части от системата осигуряват успешното му социално 
функциониране. Не бива да се допуска проекция на каквито и да е било 
актуални цели или желания върху ситуация, различна по време, условия, а 
може и пространство. Прекомерната стабилност (за сметка на еластичност  - 
непрактични норми), инерцията на социалните системи пречи на 
адаптационните механизми и може да доведе до нарастване на 
неравновесното състояние и дезинтеграция на дадената система. Системата се 
съпротивлява на промяната и може да реагира с антиадаптационни 
механизми. Езикът като социална институция трябва да притежава 
способност да се променя според определени структурни правила по такъв 
начин, че тези промени, които реагират на външните и вътрешните стимули, 
не нарушават системния му характер и запазват у носителите му убеждението, 
че те ползват непрекъснато един и същи език. 

В този смисъл книжовният език представява едно конструирано 
единство като неминуемо последствие от стабилизация: Изкуственността на 
стабилизирането на КЕ се проявява чрез функционално регулирана 
вариантност, докато абсолютно факултативните равностойни варианти, 
дублети, са много ограничени (какъв всъщност е идеалът за езиковото 
единство – абсолютен или относителен?). Кодификацията на свой ред 
въздейства като средство за уравновесяване на диалектичните тенденции към 
резистенция и адаптация, за запазването на равновесното състояние – в 
съгласие с живите тенденции на развитието на нормата. Нейната цел трябва 
да бъде поставяна с оглед към бъдещето, т.е. с цел перспективно въздействие 
върху езика, а не консервация, не промени, които са в разрез с нормата 
(архаизация, пряко линейно опростяване и пр.). Тя все повече трябва да се 
превръща в упътване за самостоятелно, осъзнато и творческо ползване на 
езика. 
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СТИЛИСТИЧНОТО РАЗСЛОЕНИЕ  
НА РЕЧНИКА И ЛЕКСИКАЛНАТА НОРМА 

 
STYLISTIC STRATIFICATION OF VOKABULARY AND THE LEXICAL NORM 

Todor Boyadjiev (Sofia) 
 
The article discusses some specificities of the vernacular and the reasons for its extensive 
use. It also argues the necessity of revising the normative base of the contemporary 
Bulgarian language. 

Key words: vocabulary, lexical norm, stylistic stratification. 
 
 

Нормирането и стандартизацията на българския език в областта на 
лексиката продължава да бъде важна и актуална задача на българската 
лингвистика. Повече от един век след отпечатването на тълковния речник на 
А. Л. Дювернуа чак до Ръководството за съставяне на речник на българския 
език (1966) и съставянето на най-новите еднотомни и многотомни речници 
въпросите за нормирането на българския език в контекста на неговата 
книжовна (нормативна) употреба се решават от лексикографската практика, 
но с подценяване на неговата лингвистична автономия. То е особено видно 
днес в периода на засилени промени, когато в нормативните справочници се 
установяват рестриктивни норми и правила, които не винаги са съобразени с 
динамиката на езиковия развой и езиковата практика. Лингвистичните 
проблеми, които трябва да решава съвременната лексикографска практика в 
областта на лексикалната нормативност, са свързани с отделяне на долната и 
горната граница на някои етапи в езиковия развой, с избора на 
репрезантативни фукнционално-стилистични, жанрови варианти и дублети, 
оценявани през призмата на обществено-историческите и социалните условия, 
които те определят за употребата им, с идентификацията на новите заети думи 
и техните „нови появи“, свързани с усилията за запазване на националната 
езикова идентичност, с описване и нормиране на разговорната лексика и 
лексиката на субстандартните системи. Трябва да се отбележи също, че 
разграничаването на нормата в писмения и устния език е много трудно, 
защото разминаването между тях в различните сфери на устното общуване е 
нееднородно поради активното използване на форми от различните 
разновидности на езика. Значително колебание се наблюдава и когато устната 



и разговорната форма на езика в своите основни характеристики се опира на 
структурните признаци на писмения книжовен език. 

Без да повтарям общоизвестни факти за нормативността като основно 
изискване при употребата на книжовния език, ще припомня, че книжовната 
норма е сбор от лингвистични критерии, които определят параметрите на 
книжовния език. Тя се създава и се приема, за да подпомогне оптималното му 
функциониране, за да бъде той образец за подражание при всякакъв тип 
езикови прояви. Нормата следва да бъде обективна, общозадължителна, със 
социално значим статут и лингвистични императиви. От историята на 
книжовния език се знае, че нашите книжовници и кодификатори са му 
предоставяли още в началния период от формирането му една естествена и 
жива общонародна езикова основа, която до голяма степен е определяла и по-
късно нормативността му. Лексикалната норма е част от езиковите норми. Тя 
се определя от редица вътрешни имплицитни правила на метаезиковите 
сегменти, т.е. от лингвистичните средства, с които се описват и се анализират 
думите в речниците. Лексикалното нормиране и стандартизацията се 
осъществяват от лексикографски решения при изработването на описателните 
речници, които дефинират и установяват нормативния статут на лексикалните 
единици и правилата на тяхната употреба при писане и говорене. 
Лексикографският подход се основава на вече изградено съзнание за 
стилистичната класификация на думите в момента на тяхната употреба, която 
се ръководи и от езиковата култура на говорещите. В речниците се изработва 
система от лексикографски бележки (класификатори), които групират думите 
във функционални цялости според контекстуалните разлики в употребата им. 
Квалификаторите показват как лексикалното значение се съотнася с 
денотативните и конотативните му компоненти при употребата на лексемите. 
Видът на лексикографските бележки зависи от обема и характера на речника и 
се определя от принципите и концепциите за съставянето му: дали словникът 
му е изчерпателен (тезаурус), дали обхваща цялата обозрима актуална лексика 
от различни пластове на езика, дали включва стилистичните варианти и 
думите, които имат терминологичен или разговорен характер. 

Според общите контекстуални разлики в употребата на думите 
лексикографските бележки се обединяват в следните групи: 

1. Експресивни квалификатори за качеството на тоналността и 
степента на стилистичната сниженост (вулгарно, презрително, 
неодобрително, грубо и др.). 

2. Експресивни квалификатори за степента на тоналността 
(иронично, евфемично, тържествено, шеговито, ласкателно и др.).  

3. Функционално-стилистични квалификатори за определяне 
сферата на употреба (книжовно, разговорно, поетично, простонародно, 
народно-поетично и др.).  

4. Нормативни квалификатори (остаряло, архаично, чуждо, 
официално-делово, варваризъм и др.). 
 



При характеристиката на лексиката от гледна точка на нейната 
стилистична диференциация трябва да се има предвид, че различните оценки 
са тясно свързани и си взаимодействат. В редица случаи характеристиките 
имат двойствен характер – могат да се комбинират, без да е ясно дали във 
всеки конкретен случай оценките се правят спрямо употребата им в 
съвременния език, или според различните му етапи и подсистеми. За думите, 
които се квалифицират като термини в тесния и широкия смисъл, и за думите, 
които заемат по-особено място в лексикалната система, също се изработва 
типология на квалификаторите, която определя извънезиковите 
закономерности на употребата им. 

Лексикографските бележки отразяват само преобладаващата употреба 
на думите в определен тип реч и стилистичната им окраска. Те имат 
вероятностно-статистически характер и не делят думите на добри и лоши, не 
предписват строго употребата само на една дума и не забраняват употребата 
на друга. Потребностите на хората са сложни и многообразни. На тях са 
необходими във всеки конкретен случай думи от общонародния речник, които 
по-добре от други да изпълняват определени комуникативни задачи в 
общуването. Общонародната лексика в пълния й обем е нужна на книжовния 
език, защото той е полифункционален и може да обслужва комуникацията в 
коя да е сфера от човешката дейност в това число и в неофициалната. В това 
отношение книжовният език не трябва да се различава от езика на 
художествената литература, който обикновено се смята за по-широко понятие 
от книжовния език. Квалификаторите определят мястото на лексикалните 
единици в езиковата норма и степента на тяхното отклонение от нея. 
Правилното четене и използване на описателни речници подпомага езиковата 
практика и спомага да се постигне по-високо равнище на стила в 
индивидуалната и професионалната сфера. 

За да изтъкнем значението на разговорния език за либерализацията на 
книжовната норма и за неговата интерпретация и интеграция в описателните 
речници, нека разгледаме проблемите, които стоят в кръга на 
взаимодействието между устната и писмената реч, между разговорния и 
книжовния език в условията на непрекъснатите и многообразни промени в 
езика. 

Съвременният български език има две основни разновидности – 
кодифициран (стандартен, официален) книжовен език и разговорен език, 
които съществено се отличават една от друга. Употребата им е тясно свързана 
с обществените сфери. Връзката им с тях определя социалната насоченост на 
езика, която се осъществява в три вида комуникативни ситуации: общуване, 
съобщение и въздействие. Ситуацията на съобщение и въздействие е свързана 
главно с книжовния език, а ситуацията на общуване – с разговорния език, в 
който употребата на езиковите средства се определя от техните характерни 
стилови и стилистични характеристики и принадлежността им към книжната 
и разговорната подсистема. Книжовният език е висша форма на 
съществуването на езика със съзнателно установени норми, описани в 
речници и граматики. Използването му не означава само стремеж той да се 



овладее, но и осъзнаването му като средство с по-висок социален престиж в 
сравнение с диалектите, социалните и професионалните жаргони. 
Наддиалектният характер на книжовния език се приема от всички, които го 
говорят. Характерна негова особеност е полифункционалността му – той може 
да обслужва комуникацията, в която и да е сфера на човешката дейност, в 
това число и в неофициалните беседи с близки. Книжовният език съзнателно 
се култивира от обществото и от различните му групи и институти, 
заинтересувани от функционалната му гъвкавост. 

Разговорният език (често условно наричан „разговорна реч“) е 
разновидност на книжовния език, която се употребява извън диалектната 
среда в неофициалното и неподготвеното общуване. Той се предпочита в 
повечето случаи като по-обикновена и по-естествена езикова проява както в 
битовото общуване, така и в книжовна и професионална среда. В разговорния 
език като в огледало се отразяват всички промени в живота и в езика, затова 
той спомага книжовният език да се превърне в пълноценно и всенародно 
средство за общуване и в по-релевантен признак на националната култура. 
Това е достатъчна причина за една сравнително по-голяма обществена 
отговорност и загриженост на езикознанието и нормиращата дейност те да се 
съобразяват с функционирането на разговорния език. 

Независимо от все по-нарастващия интерес към социалните 
разновидности на българския език, все още някои въпроси от теоретичен 
характер, свързани с описанието на разговорния език и неговия обхват, 
остават неизяснени и открити. Спори се за понятийния апарат, който се 
използва за описанието му и за мястото му сред функционалните стилове и 
субстандартите. В речниците се наблюдава голям разнобой при употребата на 
квалификатора „разговорно“. Той се използва и като родово понятие за 
определяне на лексеми от всички социални разновидности, характерни за 
определени групи, обединени от общи интереси. Като аналог на разговорния 
език се приема и битово-разговорният стил, без те да се разграничават. 
Разговорният език обаче не е просто стил, а нещо много по-значително и 
важно. Той е самостоятелна система и особен тип реализация на езика и 
затова не е целесъобразно да се противопоставя на функционалните стилове. 
Разговорният език е форма на съществуване на езика и елемент от 
„разговорния стил“, който е понятие на стилистиката, докато разговорният 
език е явление на социолингвистиката. 

В българското езикознание разговорната разновидност на езика 
отдавна се разграничава в общата система на книжовния език. В последните 
десетилетия интересът към изучаването на разговорния език се засили. 
Статутът му периодично се обсъжда на конференции във Великотърновския 
университет, материалите от които се публикуват в сборниците Проблеми на 
българската разговорна реч. В изследванията разговорният език получава 
интерпретация на самостоятелна и самодостатъчна система със свой набор от 
езикови единици и правила за съчетаване и употреба при неофициалните 
отношения между говорещите и в условията на непосредственото и 
неподготвеното спонтанно общуване. За разлика от книжовния разговорният 



език не е предмет на кодификация, макар че в него действат определени 
норми, по които лесно се отличава от устната и диалектната реч и от 
просторечието. Употребата на разговорния език е установена исторически. Тя 
не се регулира съзнателно и не се определя от някакви строги правила и 
писмени рекомендации, затова признакът кодифицираност / 
некодифицираност си остава един и при това много съществен признак, 
различаващ книжовната и разговорната разновидност. Разговорният език се 
развива спонтанно, без насочващите усилия на кодификацията и обществото, 
макар че и в него могат да се набележат някои различия в употребата му, 
които са обусловени от сферата на приложението му, от комуникативните 
цели на речта, от социалната характеристика на говорещите и на отношенията 
между тях. 

Разговорният език е много активен елемент в съвременната езикова 
ситуация и фактор, който силно влияе върху книжовния език. Той се използва 
доста широко като нова система на общуване в много сфери, затова нито 
практически, нито теоретично трябва да се пренебрегва неговата социална 
същност и влиянието, което той оказва на книжовния език. Схващането, че 
съотношенията между тях в лингвистичен аспект се проектират по различен 
начин, който изключва предварително терена на тяхното взаимодействие вече 
не може да се поддържа, защото не става дума за конкуренция между тях. Те 
функционират успоредно и в известна хармония и невинаги в строго 
разграничени сфери. Затова разговорните елементи в книжовната реч не 
трябва да се разглеждат като разколебаване и нестабилност на книжовната 
норма, а като елементи, които очертават развойните й тенденции. 
Взаимодействието между книжовния и разговорния език допуска както 
паралелна употреба и свободно съчетаване на елементите им, така и 
немотивиран избор на различни по произход и време на възникване 
лексикални единици и граматични форми. От социологично гледище 
разговорният език е втора система за общуване на много широк кръг 
говорители, които в една или друга степен използват и книжовния език. При 
тази диглосия естествено е, че те могат да пренасят някои от особеностите на 
разговорния език в книжовния, без винаги да имат ясно съзнание за това. 
Важно е да се подчертае също, че носителите и на книжовната и на 
разговорната разновидност са едни и същи лица (т.е. съвкупността на 
говорещите е една и съща), между които може да се наблюдават различия 
само в степента на едната или другата разновидност. Колкото по-висока е 
речевата култура на говорещите, толкова по-естествено се съчетават в езика 
им идиолектите на двете разновидности и толкова по-естествено се наслагват 
механизмите при включване от едната на другата във всекидневната речева 
дейност. При това характерът на владеене на книжовния език, от една страна, 
и на разговорния, от друга, е различен: Първият се намира, така да се каже, в 
полето на социалното внимание, неговото използване се осъществява при 
съзнателна ориентация на нормата, докато използването на разговорния език е 
извън социалния и нормативния контрол. 



Засилената и разширена употреба на разговорния език днес се 
предизвиква от няколко фактора. От една страна, това е повишеното 
използване на експресивната лексика в публичната комуникация и най-вече в 
езика на медиите. Не е трудно да се види как след политическите промени у 
нас медиите взеха в свои ръце културните и обществените прояви и 
вдъхновени от настъпилата демокрация без брегове, отхвърлиха всички 
стереотипи като реакция срещу тоталитарната цензура. Журналистите първи 
усетиха дефицита от простонародни средства в книжовния език и привлякоха 
на своя страна разговорния език и езиковите средства, които му липсваха. 
Вестниците развеселиха, разнообразиха и обогатиха с разговорни елементи 
езика, отприщиха цялото му стилистично разнообрази, направиха го 
комуникативно по-жив и по-динамичен с много нови и заети думи и 
фразеологизми. От друга страна, във функционален план експресивните 
компоненти на разговорния език се използват като средство за борба срещу 
бюрократизирането и шаблонизирането на езика, за ограничаване на 
многословието и пустословието, в настойчивата практика на публичното 
общуване да се говори много, но без да се казва нещо по-конкретно и по-
съществено. Към тези релевантни фактори, които умножават разговорните 
елементи в речта, влияят за промените в езиковите парадигми, засилват 
личностното начало в комуникацията и предизвикват либерализация на 
речевите изкази, трябва да добавим и разпространението на масовата култура, 
която търси нови езикови средства за проявите си. Особено характерни за 
медиите, които в съвременния свят се смятат за четвърта власт, са 
икономичността, експресивността, клиширането и стандартизацията на 
моделите във формирането на езиковия узус и езиковите норми. Предишните 
езикови авторитети (като училището, театъра и литературата) вече са 
намалили своята роля за сметка на значителното господство и влияние на 
масовата култура. Журналисти и политици, редактори и водещи програмите 
по радиото и телевизията, които често проявяват пасивност по отношение на 
езика или използват езиковите средства, за да противоборстват снизходително 
на вкуса на невзискателните читатели и телезрители, сега стават авторитети и 
са законодатели на езиковите норми. 

Разговорният език разполага със собствен набор от езикови средства. 
На първо място сред тях е стилистично маркираната лексика с емоционално-
експресивни оценъчни конотации и с широк семантичен спектър. С 
разговорната лексика се означават различните междуличностни, 
институционални и социално ориентирани езикови отношения. Ето няколко 
случайно подбрани примера от вестниците, в които вместо неутрални думи и 
евфемизми са използвани по-груби и пренебрежителни разговорни думи: 

Сгащиха школски директор с подкуп. Боксерките на Бони – тесни и 
шавливи. Мария вае тялото на даскалица. Агнес изрита гаджето си. 
Изцепките на Миро натириха феновете му. Девойче изтъргува бабата си. 
Бомба влуди Стара Загора. Дядка лети с мотопед. Бос смля работник от 
злоба. Удариха канал за суперлукс лимузини. Касиерка мята компютъра през 
джам. Немците кльопат по един килограм наш мед. 



В разговорния език се употребяват и лексеми, обозначаващи реалии, 
които нямат номинация в книжовния език, и думи метеорити, които живеят 
само докато трае конкретният разговор (Родните призовкари ядосаха 
Европейската комисия.). В книжовната реч с прагматична постепенност се 
въвеждат и диалектни думи, частично кодифицирани от книжовната норма. 
Под влияние на чужди езици се появяват варваризми и колоквиални 
суперлативи (Той е супер.), паразитни думи, които не носят семантична 
информация, а запълват паузи, за да се спечели време. Синоними се използват 
малко. 

На основата на метафорични и други преноси в разговорния език се 
употребяват и думи със семантика, която не е приета в утвърдената практика 
на книжовния език. Разговорна маркираност на значенията, които не покриват 
представените в речниците, има например в много глаголи: бъркам (Мен това 
не ме бърка), говоря (Това говори, че ще бъде трудно), навивам се (Навих се 
да си купя кола). Сложна задача на лексикологията и лексикографията е да се 
прокара граница между субстандартните лексикални средства на екстремните 
слоеве, тъй като вторичните разговорни номинации се правят в духа на 
жаргоните и просторечието, възникнали в младежки групи и отличаващи се с 
редундантност, която също има своите интегрални експресивни функции. С 
характерните си признаци разговорният език е идеална среда, в която става 
метафорично преосмисляне на общоупотребявани думи в професионалната и 
социалната среда. Свързан с предимно устния му характер е и забързаният 
темп на речта: засилената редукция на неударените гласни, стягането и 
изпадането на звукове и опростяването на групи съгласни. Употребяват се 
описателни и съкратени номинации (заменка, газировка, електричка, 
разписахме се), разчленени синтактични цялости с присъединяване, 
антиципация, уточняване и добавяне на теми, прекъсване на структурите, 
единства от въпроси и отговори, стягания, перифрази и др. Въвеждат се и 
некодифицирани граматични елементи за изразяване прагматични цели, 
оценки и намерения. 

Разговорният език оказва натиск върху стабилността и консерватизма 
на книжовния език и върху йерархията на неговата система от критерии за 
нормативност: „За норма в книжовния език се приема това, което е било, и 
отчасти това, което е, но съвсем не това, което ще бъде.“ (А. М. 
Пешковски). Промените в езика и преди всичко в речника предизвикват 
дискусия за тяхното адекватно отразяване в дескриптивните и системните 
речници, за модернизация на лексикографската практика и за либерализация 
на нашето отношение към стандартния език. Езикът живее и има право да се 
изменя. Разговорният език отслабва ролята на установената традиция, но не 
нарушава хармоничното му развитие и обогатяването му, като създава нови 
възможности. 
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The contemporary works referring to Academician A. Theodorov-Balan put forwards his 
substantial contribution to the vocabulary of the modern Bulgarian literary language. Either 
scholar himself or many other authors believe that he has enriched the vocabulary with 
dozens of literary language innovations. Actually most of the noted words are far from being 
the neologisms created by A. Theodorov-Balan. The present article examines some of these 
words (безочлив, книгопис, начин, показалец, уречен). 
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 Разносторонняя научная деятельность выдающегося филолога акад. А. 
Теодорова-Балана всегда привлекала к себе внимание многих его 
современников – представителей науки, других областей культуры Болгарии. 
В 2009 году исполняется 150 лет со дня рождения и 50 лет со дня его 
кончины, и эти две годовщины вызывают повышенный интерес нынешних его 
соотечественников и к неординарной личности самого ученого и к его 
заслугам в развитии гуманитарных наук и образования в Болгарии. Как 
языковед, А. Балан занимался преимущественно изучением истории и 
современного состояния литературного языка. В рамках этих многоаспектных 
областей болгарского языкознания он с первых же лет своей научной 
деятельности в течение многих десятилетий особенно увлечен был борьбой за 
чистоту, совершенствование и обогащение литературного языка. В статье 
“Езикова култура”, опубликованной в 1954 г., за несколько лет до смерти, А. 
Балан писал: “Чистота и красота болгарского языка занимали меня в первую 
очередь во всей моей научной и литературной деятельности. Больше всего 
времени я посвящал размышлениям и усилиям по устройству и 
совершенствованию болгарского литературного языка” [Теодоров-Балан 
1954: 311]. Важнейшими задачами в достижении этой цели были, по его 
глубокому убеждению, очищение языка от многих ненужных, излишних слов 



иноязычного происхождения и введение в него новых болгарских слов, 
созданных писателями, языковедами, другими, сведущими в словотворчестве, 
представителями интеллигенции, и слов, почерпнутых из сокровищницы 
народной речи. А. Балан включился в борьбу за чистоту литературного языка 
и его обогащение новыми словами с самого начала научной и литературной 
деятельности. Уже в его первых работах мы встречаем целый ряд слов, 
которые много позднее и сам А. Балан, и авторы трудов о нем признают его 
собственными лексическими новообразованиями. В рецензии «“Български 
речник” от Ивана А. Богоров» (1881) это, например, възглед, гледище, деец, 
дейност, начин;  в статье “За звука ь в новобългарския език” – бележит, 
възглед, гласеж, поява, предходни, становище, тегловит. С годами таких 
слов в его письменно-языковой практике становилось все больше. Его 
своеобразный язык и словотворчество  постоянно  подвергались острой 
критике, нападкам и осмеянию. Он решительно вступал в полемику со своими 
оппонентами, отстаивая правоту своих идей  и конкретных усилий в борьбе за 
очищение языка от заполонивших его многочисленных иноязычных слов и 
введение в него новых, в том числе и созданных им самим, слов и 
результатами своих усилий он в общем остался доволен. 

О том, как конкретно А. Балан оценивал свой реальный вклад в 
лексику литературного языка, можно судить по его предисловию к книге 
“Български залиси с език, книжнина и общество”, датированному июнем 1954 
г. ”И все же, – писал он здесь, – болгарский литературный язык в настоящее 
время использует несколько десятков слов и выражений, моими руками 
созданных и запущенных в обращение (“от моя ръка изкарани и пуснати на 
пазар”), например, верски, въз основа на…, влияние върху…, възглед, гледище, 
дейност, заплаха, излет, излетник, изтъкна, летовище, общувам, 
предимство, предходни, поява, становище, съгласно със…, съответни, 
съвпадеж, творба, тъй че…, украса, усет, хижа и др.” [Теодоров-Балан 1956: 
4]. Приведенный перечень может быть дополнен  и рядом других слов. 
Авторы многих работ, касающиеся словотворчества А. Балана, приводят и 
некоторые другие слова, которые, по их мнению, также созданы А. Баланом, 
хотя прямых его указаний на это в его работах нет. И те и другие в 
существующей литературе нередко называются Балановыми словами 
(“Баланови думи”). Более или менее точное число Балановых слов, вошедших 
в литературный язык, не известно. У разных авторов оно разное. Сам А. 
Балан, как видно из приведенной цитаты, считал, что он создал и ввел в 
литературный язык несколько десятков новых слов (см. также [Теодоров-
Балан 1955: 51]). Таково же мнение и некоторых ученых, писавших об этом 
после А. Балана (например, [Андрейчин 1959: 6; Русинов 1984: 304]). В ряде 
работ видим гораздо  менее определенные количественные данные – “ряд 
новых слов” [История 1989: 459], “целый ряд слов” [Динеков 1981: 70], 
“множество слов” [Брезински 1978: 5]; и др. Вполне определенное число 
Балановых слов указывает, кажется, только Р. Русинов: плодом 



словотворческой деятельности А. Т.-Балана в современном литературном 
языке являются “около тридцати  слов” [Русинов 1980а: 99]. 

Заметные различия уже в количественной характеристике вклада А. 
Балана в лексику функционирующего в настоящее время болгарского 
литературного языка свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что вопрос этот 
еще требует более внимательного изучения. Несравненно важнее, однако, то, 
что немалое число слов, единодушно признаваемых Балановыми, т.е. 
созданными  и введенными в литературный язык именно А. Баланом, на 
самом деле таковыми не являются, и что, таким образом, реальный вклад его в 
лексику этого языка в действительности оказывается не совсем таким, каким 
он  представляется  в существующей литературе. Собранный нами материал 
(без какой-либо программы) при чтении печатных возрожденческих текстов и 
привлечение данных составляемой в Институте болгарского языка БАН 
богатейшей и постоянно пополняемой картотеки словаря болгарского 
литературного языка эпохи Возрождения, убеждают нас в том, что некоторая 
часть Балановых слов употреблялась в возрожденческих текстах и даже 
фиксировалась в словарях еще до выхода в свет первых печатных трудов А. 
Балана и даже до его рождения. И уже одно это обстоятельство само по себе 
является, на наш взгляд, доказательством того, что считать А. Балана 
создателем (первосоздателем ) таких слов нет оснований. Это мнимые 
Балановы слова лана, стоило бы, наверное, называть и писать в кавычках – 
“Балановы слова”. К ним из числа тех слов и выражений, которые сам А. 
Балан считал плодом собственного словотворчества, относятся бележит, 
верски, възглед, гледище, дейност, предимство, предходен (предходни), 
украса, усет, хижа. Подробнее о них речь идет в нашей статье “О некоторых 
авторских лексических новообразованиях академика А. Теодорова-Балана”, 
находящейся в печати. В настоящей статье мы рассмотрим несколько 
Балановых слов из тех, которые указываются в числе новообразований А. 
Балан не им самим, а другими авторами. 
 Безочлив. Этим прилагательным в некоторых работах открывается 
иллюстративный список слов в литературном языке, “заслуга создания или 
введения которых” в него принадлежит А. Балану [Русинов 1984: 304], список 
“новых слов, образованных по образцам, продуктивным в народном языке”, 
введению которых в литературный язык “особенно много способствовал” А. 
Балан [История 1989: 459]. Оно приводится в перечне “созданных А. Баланом 
слов” [Москов 1976: 34] и слов, автором которых признается А. Балан 
[Чизмаров 1982: 188]. Приводимый ниже материал свидетельствует, что 
прилагательное безочлив употреблялось в болгарском языке еще до начала 
научно-литературной деятельности А. Балана. 
 В литературном языке, согласно РСБКЕ, безочлив имеет значения 
1)‘който проявява безочие; безсрамен, дързък’ и 2)‘който е свързан с проява 
на безочие, безсрамие, дързост’. Это прилагательное (в написании безочливый 
с ударением на втором слоге) приводится в словаре Н. Герова по существу с 
таким же толкованием значения: ‘безочный, что няма очи, няма срам, 



безсрамный, безобразный, суратсъз’(Геров, I, 34). Наличие безочлив  в словаре 
Н. Герова – свидетельство того, что слово это народное, а не позднее 
авторское новообразование. Возрожденческие тексты дают немало примеров 
его употребления до начала научно-литературной деятельности А. Балана. В 
упомянутой выше картотеке архива словаря литературного языка эпохи 
Возрождения (далее – АВР) в августе 1978 г., когда мы наводили справку о 
безочлив, было 14 примеров его употребления возрожденческих текстах. За 
истекшие с тех пор 30 лет число их в картотеке, очевидно, возросло. 
Приведем несколько примеров на оба указываемые в РСБКЕ значения 
безочлив1: 1) “При него нямаше робови…нямаше жени безочливи ни на 
Преславин, ни на Вишеград” (Е. Мутева. Райна – българска княгиня. 1852, 
с.36. – АВР, 1978); “Един [човек] да мълчи, друг да бръщолеви нищо и 
никакво, трети срамежлив или безочлив” (Летоструй, I, 1869, с. 108); 2) “Ако 
ли някога са прочита нещо явно пред много человеци, много безочливо и 
безсрамливо дело е преди да та попитат да казваш каков ум имаш за него” (Р. 
Попович. Христоития. 1837, с. 138. – АВР, 1978); “И аз никога в животат си не 
съм чул отговор по-безочлив!” (М.Балабанов. Скъперникът. 1856, с. 88. – АВР, 
1978). Нельзя не отметить также, что прилагательное безочлив приведено в 
“Българско-френски речник” Ив. Богорова (1871) с переводом impudent, 
effronté, insolent (с.11) и в “Словаре болгарского языка по памятникам 
народной словесности и произведениям новейшей печати” А. Дювернуа 
(1886), где безочлив дается с толкованием ‘бесстыдный, зазорный’ и 
иллюстрируется примерами из возрожденческих текстов, изданных в 1852–
1875 гг. Приведенный материал показывает, что связывать возникновение 
прилагательного безочлив со словотворческой деятельностью А. Балана нет 
оснований. 
 Книгопис. В отличие от других книгопис не часто называется в числе 
слов, созданных Баланом [Бояджиев 1986:122; Бояджиев, Куцаров, Пенчев 
1999:198]. Как и безочлив, оно употреблялось еще до начала его книжной 
деятельности. Самые ранние, известные нам, примеры его употребления 
датируются 1870 годом. В № 2 журнала “Периодическо списание”, изданном 
в этом году, есть раздел (рубрика), озаглавленный “Книгопис”, где Болгарское 
научно-литературное общество (Българско книжовно дружество) в Браиле – 
издатель журнала – дает следующее разъяснение его задач: “В тая рубрика 
ште известяваме читателите си за появяванието на сички български списания, 
вестници и пр., а такожде и на такива небългарски, които имат някакви си по-
ближен интерес за нас, къто ще назначаваме наименуванието на сяко 
списание и пр., името на съчинителят му; после де и кога е излязло , и от 
колко страници състои”(с. 137). Такая рубрика с этим же названием 
встречается и в других ближайших номерах журнала ( год. I, кн. 3, с. 113; и 

                                                 
1 Примеры из возрожденческих текстов передаются средствами графики с учетом 

некоторых правил орфографии современного литературного языка. Примеры с пометой АВР 
почерпнуты нами из  упоминаемой выше картотеки в Институте болгарского языка БАН; после 
данной пометы указан год, в который нами наводилась справка о соответствующих словах. 



др.) и позднее. Словом книгопис начинается заглавие изданного в 1872 г. 
известного библиографического труда К. Иречека: “Книгопис на 
новобългарската книжнина. 1806–1870. Събрал Jос. Конст. Jиречек. Виенна, 
1872”, изданного указанным обществом в Браиле как приложение к его 
журналу “Периодическо списание”. Непосредственно с названием этого труда 
Иречека связано употребление слова книгопис в 1874 г. в журнале “Читалище” 
в обзоре новой литературы: “Стига да хвърлим един поглед върху книгописа 
на ново-българската книжнина от 1806 до 1870 г. (събрал гос. Конст. Jиречек, 
печатан в Виенна 1870) за да са уверим че успеха който е направен в нашата 
книжнина … е гръмаден и утешителен. Според този книгопис, ний можем да 
заключим че в днешне време нашата книжнина може да брои около 600 
различни книги от всякакво съдържание”[Читалище , год.IV, 1874, кн. 5, с. 
155]. Можно, таким образом, утверждать, что по крайней мере в первой 
половине 70-х годов слово книгопис, на наш взгляд, болгарскому языку уже 
было известно. 

Поскольку первые фиксации слова книгопис как названия особой 
рубрики  появились на страницах журнала “Периодическо списание”, есть 
основания полагать, что такое ее название (книгопис) было предложено  
редактором журнала В. Д. Стояновым. И так как Стоянов был воспитанником 
одной из гимназий и Карлова университета в Праге, можно.наверное, 
утверждать, что слово книгопис он взял из чешского языка (чеш. knihopis) и 
что слово это в болгарском литературном языке – богемизм, заслуга введения 
которого принадлежит не А. Балану. 

Начин. В отличие от других, рассматриваемых здесь слов, начин 
относят не к собственным лексическим творениям А. Балана, а к его 
заимствованиям. Так, М. Москов пишет: “Изгоняя некоторые русизмы, акад. 
Балан предложил чешские слова tvorba, način, sledovnik вместо русизмов 
творение, способ, последовател. Творение и творба разграничились по 
значению, начин утвердился  в разговорном языке, способ сохранился как 
специфический технический и военный термин” [Москов 1974: 275]. С этим, 
по-видимому, согласен и Д. Чизмаров, сославшийся на приведенное 
положение М. Москова в подтверждение положения о разной судьбе 
омонимов, один из которых представляет собой иноязычное заимствование 
[Чизмаров 1982: 187, сноска 388]. 

В современном литературном язык начин, согласно РСБКЕ, имеет 
значение ‘способ, метод за извършване на някаква работа, за осъществяване 
на някакво действие’. А. Балан употребляет это слово в таком именно 
значении уже в своем первом научном труде – упомяенутой рецении на 
“Болгарский словарь” Ив. Богорова (1881): “Такива съображения за начина, 
по който се може установи наравно и у нази един писмен език, струва ми се, 
неизбежно тряба да се имат на глед от всякого, който предприема да ни пише 
словар” (“Наука”, год. I, 1881, № 9, с. 699). В последующих работах А.Балана 
это слово употребляется широко, и можно было бы подумать, что именно 
А.Балан, как чешский воспитанник, хорошо знавший чешский язык, и перенес 



чеш. način в литературный язык в болгарской транслитерации начин. Могло 
ли такое быть? 

В формировавшемся в эпоху Возрождения современном литературном 
языке существительное начин было часто употребляемым словом. Мы 
располагаем примерами его употребления начиная с 40-х годов в сочинениях 
разных авторов – К. Фотинова, Ив. Богорова, Хр. Данова, С. Бобчева, И. 
Ковачева, Хр. Ботева и др. Вот несколько примеров: “Още са помъчихми и я 
[Словница. – Г. В.] гудихми на един такъв начин, каквото да бъде слицена с 
редът на чюждостранни Словници” (И. Андреов [Богоров]. Първичка 
българска словница. 1848, с. 1); “Мнозина наставници смотрят званието, което 
поемат, като средство на своето существование. Тойзи начин на това 
смотрение не е нещо досадотворно” (“Народно просвещение”. 1850, с. 3); “И с 
тос начин се устроили жилища на животните” (В.Христов. Кратка свещенна 
история за църквата на ветхия и нов завет. 1859, с. 1); “С един кратак възглед 
ще ся потрудя да ви разкажа по кой начин ся постигна настоящето” 
(“Читалище”, 1871, кн. 13, с. 392. – АВР, 1987) “С този начин стана едно дело 
от най-голяма несправедливост” (в. “Знаме”, бр. 4, 5.I.1875, с. 15). 
Существительное начин приводится в “Българско-фрески речник” Ив. 
Богорова (1871), который переводит его как le mode, la sorte, le moyen, genre и 
приводит ряд словосочетаний с ним – с гузен начин, с обикновен начин, с кой 
начин, с никой начин, с някой начин, според неговий си начин, с такъв начин, с 
тойз начин (с. 226). 

Приведенные примеры, число которых может быть легко умножено, 
убеждают в том, что мнение М. Москова о том, что слово начин ввел в 
литературный язык А. Балан, предложивший заменить им русизм способ, – 
очевидное заблуждение. Мнение же его о том, что начин в болгарском 
заимствовано А. Баланом из чешского, – досадное недоразумение, поскольку 
в чешском соответствующего слова нет. Отметим, что употребляемое в 
журнале “Любословие” К. Фотинова начин М. Москов относил к русизмам. 
Характеризуя особенности языка “Любословия”, он писал, что Фотинов 
употребленные в журнале русизмы разъяснял в скобках турцизмами, и в числе 
иллюстрирующих это положение примеров приводил и начин – колай 
[Москов 1958: 16]. 

Слово начин в литературном языке – не богемизм и не русизм. Оно 
вошло в него из народного языка, в котором, согласно словарю Н. Герова, 
имеет значение ‘похват, подоб, способ, колай’ (Геров, III, 248). 

Показалец. Как лексическое новообразование А.Балана это слово 
приводят авторами многих работ, характеризуюя его как “плод 
словотворческой деятельности” А. Балана [Русинов 1980а: 99], указывая его в 
списке новообразований [Йорданова 1980:10] или слов, которые А. Балан 
“создал”[Москов 1976: 34; Попов 1982: 25; Бояджиев 1986:122; Бояджиев, 
Куцаров, Пенчев 1999:198], или “автором” которых он является [Чизмаров 
1982:188]. В некоторых работах показалец приводится в перечне слов, 
которые А.Балан “ввел” в литературный язык [История 1989: 290] или 



“заслуга создания или введения” которых  в литературный язык принадлежит 
А. Балану [Викторова 1985:428; Русинов 1980б: 296]. Слово показалец 
приводится в перечне “ряда новых слов, образованных по образцам, 
продуктивным в народном языке”, введению которых в литературный 
“особенно много способствовал” А.Балан [История 1989:459], а также в 
перечне “введенных Баланом в употребление новых слов”, образованных ”по 
моделям, которые исключительно продуктивны” в болгарском языке [Русинов 
1984:303].  

Приведенные мнения  цитируемых авторов о создании слова 
показалец и введении его в литературный язык А. Баланом – тоже очевидное 
заблуждение. Слово это отражено в длинном названии (встречается и в 
тексте) книги Г. Раковского, изданной в Одессе в 1859 г. – в год рождения А. 
Балана: “Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари 
чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго 
ни пришествия и проч.“ Еще раньше его употребил в “Рыбном букваре” П. 
Берон. Отметим, что, связывая происхождение данного слова с именем А. 
Балана, авторы не указывают, в каком именно его лексическом значении или 
лексических значениях употреблял это слово сам его создатель.В 
современном литературном языке, согласно РСБКЕ, употребляются омонимы 
показалец ‘азбучен списък на собствени имена или специални понятия, 
извлечени от книга и напечатани в края и; индекс’ и показалец ‘пръстът на 
ръката до палеца’. В возрожденческих текстах показалец встречается  в 
разных значениях. 1) В заглавии указанного выше труда Г.Раковского 
значение слова показалец можно, видимо, дефинировать как ‘перечень и 
описание вопросов’, относящихся к быту, языка, истории болгар. Это не 
простой перечень-индекс собственных имен и специальных понятий, 
приводимый в конце книги. Как название труда Г. Раковского слово показалец 
встречается и в  его тексте, например: “Кратко обгледванье на сички наши 
доводи, доказани в 3 части Показалеца за българское старо битие в 
Хиндистан, за язика им и проч.” (с. XIX). Отметим, что такое же 
(сокращенное) название труда Г. Раковского встречается и в одном 
болгарском букваре начала 60-х годов: “Освен тас книга има още книги: 
Нъравоучение за детцата, благонъравие, Робинзон, … новобългарска Сбирка, 
кратка читанка, Показалец , Пръви знания и проч.” (П.К., С.Т. Буквар. 1864, с. 
26). 2) Значение ‘индекс’(как  оно дефинировано в РСБКЕ), которое, по-
видимому, имеет показалец в следующем примере: “А тук трябуваше… да 
седна да преглядам показалцыте в законоведческата книжница, която преди 
малко бе нагодил книжарът” (Й. Груев. Сам си помагай. 1880, с. 164; – АВР, 
1978). 3) Значение ‘надпись, знак для указания чего-либо’ в следующем 
примере: “За тази измама аз са утеших като снех плана на една добра римска 
кула, лежаща срещу пещерата, и която познах по един показалец на друма” 
(“Летоструй”, 1876, с. 130); это же по существу значение имеет в виду и Ив. 
Богоров в “Българско–френски речник” (1871), где указаны показалец как 
термин механики – l’ndicateur, статистически показалец – la notice (c. 298, 



403). 4) Значение ‘указка’ (= болг. показалка) – в следующем примере у П. 
Берона: “Тогази ще начена да показувам на пинакидата сас показалец и да 
думам А, Б, В, Г, Д, Е и прочая” (П. Берович. Буквар с различни поучения. 
1824, с. 5). 5) Согласно А. Дювернуа, показалец имел и значение ‘карандаш’, 
которое он иллюстрирует следующим примером из поэмы Г. Раковского 
“Горски пътник” (1857 г.): “Учитель беш’ един загорец: Деца държаха в’ ръка 
дъхчици, Дървен и дълъг показалец, Пишаше им на тях он уроци” (А. 
Дювернуа. Словарь болгарского языка, с. 1737). памятникам народной 
словесности и произведениям новейшей печати. Москва, 1889, с. 1737). Таким 
образом, показалец в разных значениях употреблялось в болгарском языке 
еще до выхода в свет первых работ А. Балана и даже до его рождения. О его 
не столь уж редкой, как видим, употребительности в то время говорит  и тот 
факт, что слово это выступало и как мотивирующая база образования 
сложных слов, примером чему служит ветропоказалец в одном из сочинений 
П. Кисимова: “Много време вятърът остана западен, без да ся промени. 
Младите сякога със скръб поглеждаха на ветропоказалеца, който сякога 
сочеше запад” (П. Кисимов. Откритието на Америка. Ч. 1-2. 1875–1876, 36. – 
Цит. по: РБЕ, т. 2, 36, где данное слово приведено с пометой “остаряло”). 
Приведенный здесь материал из возрожденческих текстов позволяет уверенно 
утверждать, что к появлению слова показалец в литературном языке А. Балан 
отношения не имеет.  

Уречен. Это прилагательное как одно из лексических 
новообразований А.Балана указывается в ряде трудов – в иллюстративном 
списке новых слов, которые являются  “плодом словотворческой 
деятельности” А. Балана [Русинов 1980а: 99], которые он “создал” [Москов 
1976: 34; Попов 1982: 25; Викторова 1985: 428] или “заслуга cоздания или 
введения” которых в литературный язык ему принадлежит [Русинов 1980 б: 
296; Русинов 1984:304]. В академической “Истории новоболгарского 
литературного языка” уречен приводится в перечне “новых слов, 
образованных по  продуктивным в народном языке образцам”, введению 
которых в литературный язык “особенно много способствовал” А. Балан 
[История 1989: 459]. Приводимый ниже материал противоречит мнению 
цитируемых здесь авторов. 

В современном литературном языке уречен имеет значение ‘който е 
уговорен, определен’ (РСБКЕ, III. 497). У А. Балана в таком именно значении 
оно употреблено в одной его рецензии, опубликованной в 1883 г.: 
“Българското азбуке съдържа в себе си няколко букви, които до нине още в 
граматиките на езика ни нямат едно уречено право, бидейки повечето нетъкмо 
разбирани и според това произволно прилагани в действие” (Периодическо 
списание, 1883, кн. VI, с. 155). Употребляет ли он уречен в своих ранее 
напечатанных работах, мы не знаем. Бесспорно, однако, что прилагательное 
это в указанном значении употреблялось – и совсем не редко – в 
возрожденческих текстах  до публикации первых работ будущего маститого 
филолога. В картотеке АВР на август 1978 г. было 44 примера  употребления 



уречен. Оно встречается в языке сочинений Cофрония Врачанского, Ив. 
Богорова, Г. Крыстевича, Н. Михайловского, Г. Раковского, А. Гранитского, 
Хр. Данова, Т. Шишкова и др. Вот несколько примеров: “Ами ний царство 
Божие хочем да приемним що стоим, да течем и да постигнем с радост 
уреченный день, воскречение Христа бога нашего” (“Кириакодромион или 
Неделник” 1806, с. 22); “В България по сяко село почти имат уречени 
праздници, в коих ся събират окръстния села мало и голямо ” (Г. Раковски. 
Показалец… 1859, с. 97. – АВР, 1978); “Брут бил храбр полководец … и той 
трябало да освети със съдействието си уреченното предприетие” (Н. 
Михайловски, И. Момчилов, Очерки из историята и народните сказания. 1865, 
с. 347. – АВР, 1978); “А то са не може другояче, освен ако ни подкрепят 
нашите спомощници с уречената годишна предплата на вестникат” (в. “Нова 
България”, 1876, с. 5). Эти и многие другие, имеющиеся в нашей коллекции, 
примеры убеждают в том, что к возникновению прилагательного уречен в 
болгарском литературном языке А. Балан совсем не причастен. 

Рассмотренные выше слова – лишь небольшая часть тех Балановых 
слов, которые в трудах А. Балана в числе его собственных лексических 
новообразований не упоминаются, но заслуга создания и введения которых в 
литературный язык принадлежит, как полагают многие современные 
исследователи, именно А. Балану. Такое мнение о возникновении этих и 
многих других Балановых слов не подтверждается данными о реальном их 
употреблении в языке сочинений возрожденческих авторов. 
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STOYAN ROMANSKY AND THE PRAGUE LINGUISTIC CIRCLE 
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Stoyan Romansky overcomes the Neogrammarian ideas about the methods and the subject 
of linguistic investigation. He is in favour of Balkanology, which comprehensively 
investigates the languages, literatures and cultures of the Balkan nations in their mutual 
influence and interdependence. He is one of the first ones in Bulgaria who acccepts the basic 
assumptions of the PKL and has a functional approach to Bulgarian and Slavonic 
accentology. 
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Стоян Романски (1882–1959) се посвещава не само на чисто 
езиковедски проблеми, а отделя значително място в научноизследователската 
си работа и на исторически, литературни, фолклорни и етнографски 
проблеми, засягащи България и Балканския полуостров, изследва румънско-
българските културноисторически и литературни връзки и т. н. [Леков 1937; 
Леков 1959; Младенов М. 1982]. Той е само две години по-млад от Стефан 
Младенов (1880–1963), поради което причините за несъвпадението между 
двамата академици в отношението им към Пражкия лингвистичен кръжец 
(ПЛК) трябва да се търсят не в някакви възрастови различия, а в съвсем друга 
посока. Забележителното различие между двамата учени се обуславя, между 
другото, от научната едностранчивост и общо взето по-голямата 
консервативност на Ст. Младенов, който беше изключително езиковед 
историк и компаративист и в много отношения беше си останал на 
младограматически позиции. Не могат да бъдат пренебрегнати и 
политическите пристрастия на Ст. Младенов, неговият мироглед и 
прекалената му ангажираност с външнополитическата ориентация на 
България до Втората световна война. И обратно, когато става дума за Стоян 
Романски, налага се впечатлението за една по-голяма тематична широта на 
научните интереси. Тази широта, от една страна, далече надхвърля рамките на 
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езикознанието, а от друга страна, в пределите на самата езиковедска наука 
делото на Романски излиза извън ограниченията на сравнително-
историческия подход към изучаваните явления. Това донякъде от само себе си 
допринася за формирането у този учен на едно по-различно отношение 
спрямо някои нови филологически идеи, нови езиковедски хоризонти, в това 
число и към идеите на ПЛК, което се очертава като коренно противоположно 
на заявеното като ярко отрицателно и засвидетелствано у Стефан Младенов. 

Заслужава да бъде отбелязано преди всичко по-различното у Ст. 
Романски схващане за обекта и методите на езиковедското изследване. Ст. 
Романски, очевидно, ратува за прилагане и на други методи, освен 
сравнително-историческия. Докато Ст. Младенов, признавайки за единствен 
метод на научното езикознание сравнително-историческия, отрича из основи 
идеята за балканистика или балканско езикознание, дори и тогава, когато тази 
идея вече успешно се е осъществявала в изследователската практика. Ст. 
Романски с някои свои приноси още от първата половина на 20-те години 
фактически поставя основите на балканологията в българското езикознание 
[Леков 1959: 115]. За отбелязване е, че неговата статия, посветена на 
културно-историческите сходства между балканските народи [Романски 
1924], оценявана впрочем – и твърде основателно – като една цялостна 
„програма за изследването на българския език като член на балканския езиков 
съюз” [Младенов М. 1982: 49], изпреварва с цели две години дори и датското 
издание от 1926 г. на книгата на Кристиан Сандфелд Балканско езикознание. 
Проблеми и резултати, станала по-известна едва след издаването й на 
френски език в 1930 г. 

На Втория международен конгрес на славистите, състоял се във 
Варшава през 1934 г., Ст. Романски изнася научен доклад, в който говори за 
възможностите, задачите и смисъла на балканистиката, като обособена 
филологическа научна дисциплина. Той пледира всъщност за балканология , 
която схваща не като чисто езиковедска, а като една комплексна 
филологическа дисциплина. Според него една балканска филология „може да 
има смисъл тогава, когато включи в обсега на своите задачи изследването на 
общите особености не само в езиците на балканските народи, но и в техните 
литератури […] и техния народен бит (духовна и материална култура)” 
[Романски 1934; 89–90]. 

Така някои страни на неговия научноизследователски подход към 
езиковите явления свидетелстват за едно определено – поне типологично  по 
характер – сходство между Ст. Романски и основателите на ПЛК. 

Макар посветил се предимно на балканоромански и въобще на 
балканистични проблеми, Ст. Романски проявява определен интерес и към 
най-новите направления в езикознанието. По всяка вероятност той е познавал 
в някаква степен и се е отнасял с уважение и респект към новаторските идеи 
на „пражаните” още към края на 20-те години на XX век, макар че в трудовете 
му от онова време това все още не намира непосредствено отражение. 
„Известно е, че проф. Ст. Романски е участвал в Международната 



фонологична конференция, свикана в Прага през 1930 година” [Бояджиев 
1990: 41]. Българския учен виждаме и на фотографията на участниците в тази 
конференция [вж. Пражский лингвистический кружок: 20]. Впрочем, още на I 
Международен конгрес на филолозите слависти (Прага, 1929) той е избран за 
член на Комисията по структурно-функционално изучаване на славянските 
езици. А през 30-те години вече се появява на лице и един твърде важен 
непосредствен отзвук на идеите на ПЛК в творчеството на Ст. Романски. Има 
се предвид преди всичко един негов извънредно показателен в това 
отношение езиковедски принос, който Ст. Романски представя на състоялия 
се в Копенхаген през 1936 г. IV Международен конгрес на лингвистите като 
доклад под заглавието „Функционалната роля на ударението” [Романски 1936; 
Романски 1938], което днес бихме редактирали като „Фонологичната функция 
на ударението”. В този принос Ст. Романски показва, че функционалната роля 
на ударението като лингвистично явление, познато вече в езици като гръцки, 
английски, немски, може добре да се наблюдава в славянските езици, 
притежаващи подвижно ударение (източнославянските и южнославянските). 
В доклада си авторът привежда примери от руски и от други славянски езици, 
върху които се наблюдава ясно разграничаване на отделни двойки лексеми 
само по мястото на ударението в тях (като в рус. волнá ~ вóлна, бълг. вълнà ~ 
вілна), между отделни словоформи на една и съща лексема (като в рус. рекú ~ 
рéки), отделни части на речта (съвпадащи иначе по форма, като рус. пропáсть 
~ прóпасть, съответно – глагол и отглаголно име, или бълг. ỳчен и учèн, 
съответно – прилагателно и съществително) и т. н. Ст. Романски отбелязва 
тук, между другото, и тенденцията в българския език към акцентно 
диференциране на собствени названия на селища от съответстващи им по 
форма нарицателни названия, като Кòтел ~ котèл, Пèщера ~ пещерà и др., 
както и на собствени названия на географски места от съответстващи им 
собствени названия на лица, като Сòфия ~ Софùя, постигнато чрез 
предвижване на ударението при собствените названия на географски места с 
една сричка към началото на думата. Впоследствие тази особеност на 
подвижното ударение е разработена по-подробно [срв. Ничева 1954; 
Пиронков 1955 – макар у него без позоваване на Романски], обаче все в този 
дух, а явлението беше характеризирано като типичен процес, който се дължи 
несъмнено на естествения стремеж към диференциация във фонетичната 
структура на местните имена спрямо съответните основни думи […], 
обхванал най-вече селищни имена от неизменени по форма нарицателни” 
[Дуриданов 1952: 236]. Става дума за т. нар. отдалечаване на нововъзникнали 
собствени имена от основи на нарицателни, закономерност, открита от Йежи 
Курилович [Kuryłowicz 1958: 361], която някои са склонни да считат за 
ономастическа универсалия [Суперанска 1972: 352–353]. 

В приносa на Ст. Романски, както изтъква Ив. Леков в некролога за 
академика, „се забелязва неговата склонност да се приобщи към 
фонологическата насока в съвременното езикознание” [Леков 1959: 116]. В 
полемиката на Иван Леков по повод на публикувана от Стефан Младенов не 



безпристрастна информация в българския печат [Младенов 1936] за работата 
на IV Международен конгрес на лингвистите (Копенхаген, 1936 г.) намираме 
още по-ясно артикулирана висока оценка на Иван Леков за новаторския 
характер на доклада на Ст. Романски на конгреса. Според Леков той 
„представя пръв опит на български учен за разглеждане явленията в езика от 
гледна точка на функционално-структурното езикознание” [Леков 1937: 9]. 
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The paper concisely shows the main graphemic and orthographic dilemmas in Croatian 
language from 1850 to 1892, i.e. in the period between the publication of Josip Partaš's «The 
Orthography of the Illyrian Language» (Pravopis jezika ilirskoga, Zagreb, 1850) and Ivan 
Broz's «Croatian Orthography» (Hrvatski pravopis; Zagreb, 1892). It focuses on the 
controversy between the advocates of ethymological (etimološki, etimologijski, korijenski) 
and phonological (fonetski, fonetički, fonološki, zvučni, «glasiteljni») orthography. 

Key words: Croatian language, Latin script, graphy, orthography. 
 
 

0. Prije negoli je „tropismena i trojezična kultura hrvatskoga 
srednjovjekovlja“ [Hercigonja 1994] postupno prerasla u jednojezičnu književnost 
triju idiomskih osnovica (čakavske, kajkavske i štokavske) koja se od XVI. stoljeća 
bilježi jednim, otada općehrvatskim pismom (latinicom), hrvatski ljudi od pera 
suočili su se s ne baš lako savladivim poteškoćama. Naime, kako između 
fonemskoga sustava latinskoga i hrvatskog jezika postoje znatne razlike, dvojba je 
bila «kako da grafijom prilagođenom sustavu tuđeg jezika bilježe slavenske (ovaj 
put hrvatske) riječi» [Moguš-Vončina 1969: 62]. Tijekom XVII. i većega dijela 
XVIII. stoljeća izneseno je više prijedloga za rješenja toga krupnog problema: 
udvajanjem slova, uvođenjem nadslovnih i podslovnih znakova, kreiranjem novih 
slova, preuzimanjem nekih slova iz drugih pisama. Do kraja XVII. st. oblikovala su 
se dva tipa hrvatskoga latiničnog slovopisa: južni (bosansko-dalmatinski s nešto 
dubrovačkih posebnosti) oblikovan po uzoru na talijanska i sjeverozapadni 
(uglavnom na kajkavskome području) oblikovan po uzoru na mađarska slovopisna 
rješenja. Pojavljuju se i prvi cjeloviti autorski prijedlozi uređenja grafije, objavljeni 
[Džamanjić 1639; Jambrešić 1732] ili u međuvremenu izgubljeni (poput spisa De 
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orthographia Pavla Rittera Vitezovića, 1652.-1713.). U drugoj polovici XVIII. st. 
kad se već oblikovao i treći hrvatski latinični slovopis (uobičajeno nazivan 
«slavonski), kad se i književnici u književnim djelima počinju žaliti na neuređenost 
i neusklađenost slovopisa [v. npr. Relković 1762:6], sve se češće pojavljuju nazivi 
orthographia, pravopisanje (pravopiszanye, pravopisaňe, pravvopísaņe) i pravopis 
(pravopisz), ali se oni sve do polovice XIX. stoljeća upotrebljavaju uglavnom u 
značenju 'grafija, slovopis', a ne u značenju 'ortografija'. Razvidno je to kako iz 
prvih službenih hrvatskih narodnim školama namijenjenih «pravopisa» [Kratki 
navuk 1779; Uputjenje 1779; Naputchenye 1808] i pokušaja pronalaženja 
općehrvatskoga slovopisa [Hadrovics 1944], tako i iz u rukopisu sačuvanih 
prijedloga za njegovu reformu [Mahanović 1814; Nosić 1997]. 

1. Važnost se uređenja latiničnoga slovopisa za potrebe hrvatskoga jezika 
dobro očituje u činjenici da se upravo Gajevu prijedlogu uvođenja dijakritičkih 
znakova po načelu „jedno slovo – jedan glas“ [Gaj 1830] dugo u kroatistici 
pripisivala uloga prvoga djela hrvatskoga narodnog preporoda unatoč činjenici da je 
Gaj svoj prijedlog relativno brzo  dopunio i revidirao u skladu s rješenjima što su 
već bila proširena u tadanjoj hrvatskoj pisanoj praksi [Gaj 1835]. U modificiranoj 
inačici Gaj je zadržao slova č, ž i š, dopustio je dvoslove lj, nj, dj/gj (u početku s 
crticom, poslije s točkom na j) i dž, zadržao je pisanje samoglasnoga r (ŗ) s 
popratnim («muklim») samoglasnikom (àr ili èr: sàrce ili  sèrce), uveo je ć, a za 
sve reflekse jata uveo je «rogato e» (ě). Odlukom Kraljevskoga ugarskog 
namjesničkog vijeća tako uređena latinica (koja je ubrzo nazvana gajicom) 16. 
ožujka 1843. odobrena je za «knjige u učionicah po Hrvatskoj i Slavoniji» [Vončina 
1993:18]. Pored toga Gajeva je zasluga što je u pisanju ilirskim jezikom, a de facto 
općehrvatskim književnim jezikom (novo)štokavske osnovice, po češkom uzoru 
uveo u osnovi etimološki (etimologijski, korijenski) pravopis. Posebno treba 
istaknuti podatak da je, nakon dugih nastojanja preporodnoga naraštaja, Hrvatski 
sabor, u drugoj polovici četrdesetih godina, s nekoliko mjeseci razmaka, stjecajem 
političkih prilika u dva navrata (23. listopada 1847. i u ljeto 1848.), priznao 
hrvatskomu status službenoga („diplomatičkog“) jezika pa je tako iz javnih poslova 
zauvijek nestalo latinskoga jezika! [Samardžija 1997: 88-98] 

2. Godine 1850. objavio je Josip Partaš Pravopis ilirskoga jezika [Partaš 
1850], prvi hrvatski pravopisni priručnik hrvatskoga u današnjem značenju naziva 
pravopis. Što se latiničnoga slovopisa tiče, Partaš je otklonio potrebu za dvoslovom 
dž [Partaš 1850: 10], a zadržao dvoslove dj/gj, lj i nj, „tamnoglas“ e uza samoglasno 
r (smèrt), «rogato e» (ě) s napomenom da se izgovara „kao ie jednim otvaranjem 
ustah“ [N. dj.: 7]. Zadržao je i distinkciju ć/tj iako za glas koji bilježi dvoslovom tj 
kaže da „glasi posve jednako sa gori navedenim ć“ [N. dj.: 9]. Iz činjenice da se 
Partaš u jednoj bilješci kritički osvrće na loše strane fonološkoga („glasiteljnog“) 
pravopisa [N. dj.: 16-17] može se zaključiti da je već tada među hrvatskim 
filolozima i književnicima bilo zagovornika tako koncipirana pravopisa. Do kraja 
pedesetih godina, u vrijeme Bachova (neo)apsolutizma i vrlo snažne germanizacije, 
zahvaljujući djelatnosti Zagrebačke filološke škole, čija će se dominacija u 
hrvatskoj filologiji (unatoč oštrim koncepcijskim neslaganjima riječkih i zadarskih 



suvremenika) protegnuti do kraja sedamdesetih godina [Vince 1978: 529-602; Ham 
1998], nije prestala kodifikacija hrvatskoga. Iz slovopisa je u praksi nestalo 
dvoslova tj kao posve zališna rješenja uza slovo ć. Argumentirano se postupno 
odustalo od pisanja popratnoga samoglasnika uz samoglasno r [Šulek 1854a]. 
Odustalo se i od «rogatoga e» pa se dugi refleks jata otada većinom bilježi 
dvoslovom ie (liep, srieda, uviek), a kratki fonemskim slijedom je (ljepota, rječnik) 
[Šulek 1854b]. Pedesetih je godina objavljena jedna gramatika [Mažuranić 1859] i 
prva hrvatska sintaksa [Weber 1859]. Objavljen je prvi rječnik hrvatskoga pravno-
političkog nazivlja [Terminologie 1853], a leksikografskomu je opisu hrvatskoga 
umnogome doprinio jedan dvojezičnik koji je u sveščićima objavljivan od 1853. do 
1860.[Šulek 1860]. 

3. Šezdesete godine XIX. stoljeća većemu dijelu hrvatskih zemalja donose 
ukidanje apsolutizma i vraćanje ustavnoga poretka, što je istodobno značilo kraj 
germanizacije i, prvi put, punu afirmaciju tada već dobro kodificirana i 
funkcionalno polivalentna hrvatskoga u javnom i političkom životu. Hrvatski 
slovopis bio je dotada uglavnom oblikovan. Ostalo je još samo pitanje dvoslova dj / 
gj, što će, kako ćemo vidjeti, biti riješeno tek u devedesetim godinama. U školstvu, 
međutim, sve je jača prisutnost učitelja koji prakticiraju fonološki pravopis. Kako ta 
pravopisna bifurkacija nije mogla biti  bez loših posljedicama, izazivajući 
zbunjenost i zbrku, ujesen 1862. (19. listopada i 19. studenoga) oglasila se Dvorska 
kancelarija dvjema naredbama propisujući da se u hrvatskome školstvu ima 
upotrebljavati onakav pravopis kakav je u hrvatskoj književnosti oblikovan od 
početka narodnoga preporoda. Međutim, oni kojima su te naredbe bile namijenjene, 
slabo su za njih marili pa je tadanji kancelar Ivan Mažuranić 19. srpnja 1864. još 
jednom naredbom ponovio kakav se pravopis ima upotrebljavati u školstvu [Vince 
1978: 555]. Iz jednoga memoarskog članka Vatroslava Jagića [Jagić 1910 / 1948] 
jasno proizlazi da je pravopisna bifurkacija u školstvu bila odraz sve jasnije 
konfrontacije dviju koncepcija u hrvatskoj filologiji jer se dotada prevladavajućim 
stajalištima Zagrebačke filološke škole počeo suprotstavljati naraštaj mlađih 
filologa predvođenih upravo Jagićem. Ti su filolozi velikom većinom bili 
zagovornici fonološkoga pravopisa kakvim su od god. 1864. objavljivali filološke, 
književnopovijesne i druge priloge u svome časopisu «Književnik». Podršku im je u 
tom smjeru davao Đuro Daničić koji je od 1866. (do 1873.) boravio u Zagrebu kao 
prvi tajnik netom osnovane Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, koja će 
od početka biti stjecište «fonetičara». Kraj šezdesetih godina donosi Hrvatsko-
ugarsku nagodbu (1868.) kojom je jasno određen i društveni status hrvatskoga. 
Unatoč svim kasnijim pokušajima nametanja mađarskoga, odredbe toga 
državnopravnog akta u vezi s hrvatskim jezikom vrijedile su u osnovi do kraja 
Austro-Ugarske Monarhije. 

4. Budući da se odluke iz šezdesetih godina o službenome pravopisu nisu 
poštovale a broj se zagovornika fonološkoga pravopisa nije smanjio, Dvorska je 
kancelarija god. 1877. pozvala Zemaljski školski odbor, proširen i pojačan 
„najpoznatijim školskim i književnim stručnjacima“ [Vince 1978: 584], da joj 
pomogne u raspetljavanju pravopisnoga čvora i pokuša odgovoriti na pitanje je li, i 



kako, moguće doći do jedinstvena pravopisa u hrvatskome školstvu. Odbor je ubrzo 
imenovao poseban šestočlani pravopisni pododbor koji se pozabavio i slovopisnim 
pitanjima i koncepcijom hrvatskoga pravopisa. U vezi s prvim krugom pitanja 
postignuta je suglasnost oko pisanja ie i je za reflekse jata, odbačeno je pisanje 
dvoslova tj, dok je u vezi s ostalim dvoslovima (dj, lj i nj) prihvaćeno posve 
nepraktično rješenje da se oni pišu bez točke na j kad označavaju jedan glas, a s 
točkom kad su posrijedi dva glasa. U raspravi o koncepciji pravopisa zagovornici 
fonološkoga pravopisa zastupali su tezu da je to stari hrvatski pravopis a ilirski da 
je nastao zapravo preporodnim ugledanjem u rješenja češkoga pravopisa. Ipak je 
zaključeno da je «stvar glede pitanja etimologijskoga i fonetičkoga premalo još 
istražena»  [N. dj.: 585-586]. Svoj prijedlog slovopisnomu pitanju dao je i Đuro 
Daničić koji se god. 1877. vratio u Zagreb sa zadatkom da u JAZU obrađuje i 
uređuje građu za veliki rječnik. O načinu svoga rada objavio je «Ogled» u kojem je, 
uz ostalo, izrazio i svoje nezadovoljstvo nekim rješenjima hrvatskoga latiničnog 
slovopisa, dotično četirima dvoslovcima (dj, dž, lj, nj) umjesto kojih je predložio 
„četiri slova koja bi mogla učiniti kraj sadašnjoj nevolji“, tj. đ, ğ, ļ i ń. Iako je svoj 
prijedlog argumentirao poznatošću („ni jednijem od ovih slova ne uvodi se ništa 
novo u latinski alfabet, medju njima nema ni jednoga koja se ne bi već 
upotrebljavala u Evropi, ako i ne svako baš za isti glas za koji nama treba“) 
[Daničić 1878: 9], upotreba je njegovih prijedloga, osim „precrtanoga d“ (đ,Đ), 
ostala ograničena na Akademijina i znanstvena izdanja. 

5. Kako pravopisni pododbor nije donio odluku o izradbi pravopisnoga 
priručnika u skladu s dogovorenim načelima, pravopisne su se dvojbe prelile u 
sljedeće desetljeće u kojem će polemike između zagovornika književnojezične 
koncepcije Zagrebačke filološke škole i „fonetičara“ završiti porazom prve, čemu je 
podosta doprinio i zaokret u hrvatskoj politici god. 1883. [Šidak i sur. 1968:117-
159] U osamdesetim godinama pitanje koncepcije hrvatskoga pravopisa 
(etimologijski ili fonetički) sve otvorenije prerasta u političko pitanje, tj. nije više 
(samo) pitanje vezano uz različite književnojezične koncepcije, nego, u osloncu na 
ideju južnoslavenske uzajamnosti, pravopis postaje jedno od sredstava za 
povezivanje južnoslavenskih naroda, ponajprije Hrvata i Srba. Tomu su u prilog išle 
neke važne izvanstručne činjenice: sve očitije povezivanje novoga naraštaja 
hrvatskih filologa s političkim režimom uspostavljenim u prosincu 1883. i 
personaliziranim u banu Károlyu Khuen-Héderváryju [Šidak i sur. 1968: 121-123] 
udruženo s potpunom dominacijom «fonetičara» u Akademiji i na sveučilištu, 
dijelom i u drugim ustanovama [Vince 1975]. Fonološki pravopis, iako još službeno 
nepriznat, postaje sve prisutniji u hrvatskome javnom životu. Opširno se elaboriraju 
njegove prednosti pred (odjednom) nepraktičnim etimologičkim („ilirskim“) 
pravopisom [Maretić 1889], pa je postalo sve izvjesnije da će upravo „fonetički“ 
pravopis vrlo brzo postati službenim. Jedan od zadnjih pokušaja „pomirbe“ dviju 
pravopisnih koncepcija predstavlja knjiga Marćela Kušara priređena „za učeničku i 
privatnu potrebu“ [Kušar 1889] u kojoj su prikazana pravila za obje pravopisne 
koncepcije, opširnije za prilično zaoštrenu „fonetičku“ (hrvacki, svjecki, sanskrcki, 
potsjećati, otšetati, vidjećemo, akćenat) negoli za „etimologijsku“. Kušar usto dugi 



refleks jata piše s ije (a ne s ie) i promiče Daničićev slovopis jer da po njemu «naša 
latinica ne zaostaje ni u čem za ćirilovicom» [N. dj. VII; opširnije o tom djelu Vince 
1990 / 1991]. 

6.  Konačno, kad su u početku devedesetih godina XIX. stoljeća sve 
politički bitne „stvari“ došle na svoje mjesto, presječen je hrvatski pravopisni 
„čvor“. Armin Pavić, od 1877. prvi profesor „hrvatskoga ili srpskoga jezika i 
književnosti“ na zagrebačkome sveučilištu i revizor svih školskih knjiga, zajedno s 
Isom Kršnjavim, predstojnikom vladina Odjela za bogoštovlje i nastavu, u početku 
god. 1892. sastavio je i podastro banu na potpis naredbu kojom se u sve škole u 
banskoj Hrvatskoj i Slavoniji uvodi „fonetički“ pravopis [Maretić 1932]. Na 
temelju te naredbe izradio je Ivan Broz prvi službeni fonološki koncipiran pravopis 
hrvatskoga jezika [Broz 1892]. Koncepciju svoga djela objašnjava Broz ovako: „Što 
se prvoga dijela tiče (tj. pravopisnih pravila – M.S.), ja sam izradio pravila u 
glavnome prema načelima, kojih se držao Vuk i Daničić, a samo gdješto odstupio 
sam od njihova pisanja…Pravila nijesam nigdje izrijekom potkrjepljivao, ali sam 
gledao koliko sam više mogao da pokažem onako mimogred, kako je ovaj pravopis 
skladniji mimo svaki drugi pravopis, koji je ikad bio u hrvatskim školama, a uvjeren 
sam, da će svaki misaoni čitalac ove knjižice u tome pristati sa mnom.“ [N. dj.: V] 
Što se slovopisa tiče, Broz je ozakonio „precrtano d“ (đ,Đ) [opširnije o tom djelu u 
Vince 1993: 73-112]. 

7. Usuprot dugo uvriježenoj predodžbi da je već Ljudevit Gaj razriješio 
(sve) hrvatske slovopisne i pravopisne dvojbe, iz rečenoga se dobro vidi kako je 
oblikovanje hrvatskoga latiničnog slovopisa (kojim se danas, uz Hrvate, služe 
Slovenci, Srbi, Crnogorci i Bošnjaci) i uvedba fonološki koncipirana pravopisa bilo 
proces koji je, iako započet u vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda, trajao 
nekoliko desetljeća i nije se odvijao pravocrtno, nego obiluje vrludanjima i 
neslaganjima. Pogrješno bi, međutim, bilo misliti da je Brozovo djelo pomirilo sve 
dotadanje hrvatske slovopisne i pravopisne suprotnosti. Manjim dijelom zbog 
zagovaranja „precrtanog d“ (đ,Đ), o kojem se polemika prenijela u prva desetljeća 
XX. stoljeća, a znatno više zbog fonološke koncepcije već je u onodobnoj javnosti 
Hrvatski pravopis izaz(i)vao nedoumice i otpore. Kako je Kraljevska zemaljska 
vlada svojom naredbom br. 13 863 od 20. listopada 1892. Brozov pravopisni 
priručnik kao obvezatno djelo uvela u hrvatsko školstvo, u Hrvatskome saboru 
povela se o njem 21. prosinca 1893. vrlo oštra polemika između Evgenija 
Kumičića, književnika i pravaškog zastupnika, i Tome Maretića, filologa i 
unionističkoga zastupnika [Kumičić 1994]. Premda ta polemika, zbog odnosa snaga 
u Saboru, ni na koji način nije utjecala na spomenutu vladinu odluku o službenome 
pravopisu, ipak je kod znatna dijela suvremenika potaknula sumnju u motive i 
opravdanost odluke tadanje vlasti, a ta sumnja pokadšto i u naše dane proplamsa u 
recentnim hrvatskim pravopisnim dvojbama i neslaganjima. Unatoč tomu Brozov 
Hrvatski pravopis već stotinjak godina hrvatskim pravopiscima služi kao 
koncepcijski predložak, pa i kao uzor, a neki se na nj (u vezi s brižno probranim 
rješenjima, npr. u zagovaranju pisanja ne ću), iako ga inače kritiziraju, i danas rado 
pozivaju kao na djelo koje predstavlja početak hrvatske pravopisne tradicije. 
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ON THE CONTINUITY IN THE STANDARD BULGARIAN LANGUAGE 
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The thesis for the continuity of Bulgarian language has been developed further on in this 
article on the basis of results from the research done during the last few decades as well as 
the exploration the author has done herself. The uninterrupted line of tradition succession 
and the immediate connection between the medieval standard Bulgarian language and the 
formation of the new Bulgarian standard version are presented in a generalized and concise 
way. Special attention is paid to the intermediate, Pre-Revival period by tracing the different 
types of standard language formations and the interaction among them. During 17th and 
18th C, in the earliest Modern Bulgarian acts of the tradition development, two equally 
needed lines are reflected - building the new and protecting (preserving) the created. It is 
these two tendencies that are furthered forward and become fundamental in the Revival 
epoch. 

Key words: Revival, tradition, continuity, standard language, Bulgarian language. 
 
 
Задълбоченото познаване и вярната оценка на връзката общество - 

книжовен език в историята на даден народ е необходима предпоставка за 
създаването на обективна картина както за историческото развитие на 
съответния език, така и за съвременното му състояние и бъдещите му 
перспективи. Това познание е необходимо, тъй като изборът на 
езиковостроителни принципи, провежданата езикова политика, създаването 
на конкретни езикови доктрини, както и тяхното ревизиране и промени във 
времето, идеите на видни фигури – книжовни строители или реформатори, и 
тяхната рефлексия в обществото оставят жалони по пътя на езиковото 
съзидание и следи в съвременното състояние на книжовния език. 
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Функционалният подход в изследването на книжовните формации, 
въведен от Пражката лингвистична школа, доразвит и успешно съчетан през 
последните десетилетия със социолингвистичната методология, се оказа 
изключително резултатен както за синхронните, така и за диахронните про-
учвания на книжовните езици, вкл. и за българския. При социолингвистичната 
интерпретация се проследяват външните въздействия върху езика, взема се 
под внимание ролята на икономическите, социалните, политическите и рели-
гиозните фактори в историческата еволюция на книжовните езици, очертава 
се конкретната езикова ситуация и характера и функционирането на форми-
ращите я езикови системи, както и съпътстващите ги процеси.  

В редица изследвания през последните десетилетия въз основа на 
задълбочени анализи върху конкретен фактологичен материал и тяхното 
обобщение по категоричен и неоспорим начин се доказва постоянната връзка 
и линията на приемственост в българския книжовен език (по-нататък БКЕ) 
през всичките периоди от развитието му [Велчева 1966, 1980, 1990; Дьомина 
1966; Ив.-Мирчева 1978; Жерев 1979; Василев 1980; Първев 1981; Босилков 
1981; Минчева 1982, 1987; Цойнска 1983, История 1989 и др.]. Осветляването 
на въпроса за континуитета е пряко свързан с разширяването и задълбоча-
ването на изследванията върху редица възлови проблеми на историята на 
БКЕ, а именно: въпроса за цялостната му периодизация, за типологичните му 
признаци  и настъпилите промени и др.  

Наред с въпроса за периодизация на БКЕ въз основа структурните му 
особености (структурна типология) придвижи се напред и въпросът за 
типологията на книжовния език въз основа на функционалните му 
особености. Успешен опит за функционална типология на БКЕ за различни 
периоди от развитието му (в съпоставка и с останалите славянски книжовни 
езици) през последното десетилетие наблюдаваме в изследванията на К. 
Вачкова. Обобщавайки направеното досега в славянското и в българското 
езикознание авторката предлага система от типологични признаци, 
релевантни за БКЕ. Тя отбелязва, че българските лингвисти отделят сред тях 
като особено важен за историческата типология признака съхраняване на 
традицията [вж. Вачкова 2009: 235-246]. 

Определено място в осветляването на въпроса за континуитета като 
процес, както и постъпателната му динамика, заемат социолингвистичните 
изследвания в духа на актуализираните идеи на Пражката линвистична школа. 
Доразработването на редица проблеми на теорията на книжовните езици и на 
теорията на диахронната социолингвистика [Журавльов 1988; 1993] придвижи 
напред разглеждания въпрос. Важни в тази насока са изследванията на Е. 
Дьомина, напр. разбирането за “вътрешната динамика на нормата” - една от 
най-важните характеристики на онтологията на книжовния език като 
културно-исторически феномен [Дьомина 1985], опита й за типологическо 
съпоставяне на динамиката на славянските книжовни езици в 
преднационалния период в аспекта на тенденцията към демократизация на 
писмения език, но с отчитане и на традицията [Дьомина 1993]; приносите й в 



теорията на сравнително-историческото изучаване на славянските книжовни 
езици, вкл. и на българския [Дьомина 1978; 1993], типологията на книжовните 
езици в диахронен план [Дьомина 1998]. Значителен принос в изследването на 
езиковата ситуация в българското общество и в славянски контекст в теорети-
чен план са трудовете на М. Виденов [Виденов 1982; 2005] и Г. Нещименко  
[вж. Нещименко 1999; 2003], проблем, който в диахронен аспект е разгледан в 
публикациите на Е. Дьомина, Х. Гладкова, Н. Николова, К. Вачкова [вж. 
Дьомина 1998; Гладкова/ Ликоманова 2001; Николова 2004; Вачкова 2009].  

Както отделните конкретни проучвания върху книжовната практика, 
така и обобщената картина на книжовноезиковата ситуация през цялостния 
развой на БКЕ период допринесе за утвърждаване на разбирането за непрекъс-
натост на традицията и пряката връзка между средновековния книжовен език 
и новобългарската книжовна формация, възприе се тезата, че независимо от 
структурната си отдалеченост новобългарският книжовен език (съкр. НБКЕ) е 
ПРИЕМНИК И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА СТАРОБЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН 
ЕЗИК [вж. коментара по проблема у А. Минчева - Минчева 1983: 85-86].  

1. Оперирайки с понятието български книжовен език, в него следва да 
се включи разбирането за единен динамически обект на изследване, като ин-
вариантна цялост, която в процеса на вековно развитие (от втората 
половина на ІХ – началото на Х в. до днес през различните периоди на исто-
рическия си развой съществува без прекъсване (макар че някои от 
признаците и функциите му в отделни периоди са били редуцирани) чрез една 
или повече свои форми (всяка със собствена система и норма), наречени от Е. 
Дьомина книжовни идиоми [Дьомина 1983: 226]. Тези форми съответно са: 1. 
старобългарският език с неговата писмена и устна разновидност (на основата 
на писмената); 2. различните негови редакции през среднобългарския период; 
3. идиоми, характерни за най-ранната история на СБКЕ; 4. съвременният 
книжовен език, стилистично диференциран, проявяващ се в своите две 
разновидности - устна и писмена .  

Историческият континуитет на БКЕ би следвало да се разбира в сми-
съл, че през всички етапи от развитието си той обслужва една историко-етни-
ческа общност (българската), като началото му е поставено от славянските 
Първоучители Кирил и Методий през втората половина на ІХ в. 
Старобългарският език набира скорост в развитието си и в условията на 
държавност достига разцвет през Х в., който в българската историография 
получава названието “златен век”. Възникнал като пълноценен, полифункцио-
нален език, той обслужва всички комуникативни сфери на българското 
общество: църквата, образованието, културата, държавните институции; 
обогатява книжнината с различни жанрове. Допирът с високата византийска 
култура, съчетала в себе си ценностите на античността и духовните 
постижения на Изтока, през Средновековието се осъществява главно чрез 
преводи от гръцки (паралелно възниква и оригинална литература). Превода-
ческото дело на Кирил и Методий поставя трайни традиции в българската 
културна история – през ІХ-Х в. процъфтяват Охридската и Преславската кни-



жовна школа, а Симеоновата епоха отбелязва върхове в старобългарското 
оригинално творчество и преводаческо изкуство. По богатство и 
съвършенство тази книжнина по-късно съперничи на постиженията на 
среднобългарския ХІV в., когато се утвърждават Търновската и Атонската 
книжовна школа [Попов 1978, Добрев 1985]. Търновската школа издига нови 
естетически изисквания в духа на по-високи литературно-художествени 
образци – книжовният език да се гради по “възвишен модел”, по подобие на 
гръцкия; разчита се на формата като средство за по-силно въздействие, в 
резултат на което се налага преводният стил “плетение словес”; очертава се 
стремеж за максимална близост до гръцкия оригинал, откъдето се използват 
лексикални и синтактични модели [Кл. Иванова 1981: 35]. С тези високи 
постижения българската литература и език се вписват в контекста на 
средновековната европейска култура, нещо повече – със своите качества те 
допринасят за нейното многообразие и езиково богатство.  

След падането на България под ударите на османците манастирите в 
Източна България (особено тези около Търново) – огнища на духовната и 
книжовната дейност – са разрушени. Въпреки неблагоприятните условия 
изследвачите са категорични, че книжовният живот през този период не секва, 
той продължава в манастири, останали в труднодостъпни места (главно в 
Западна България), огромното количество книги, създавани векове, се разпръс-
кват, но не изчезват напълно. Делото на Евтимий продължават неговите 
ученици, които съумяват да пренесат идеите му в следващите столетия и чрез 
писаното слово да спасят православието на Балканите. В Сърбия отиват последо-
вателите му, които занасят книги и развиват забележителна творческа дейност. В 
български планински манастири скромни труженици на перото не спират 
преписването на ръкописи в скрипториуми в Западна България, 
Средногорието, Подбалкана и др. Във Влашко и Молдова се разпространява 
търновско ръкописно богатство. Съчинения, излезли от Търновската книжовна 
школа, се пренасят в Русия и се смятат за престижни образци; така се заражда 
Второто южнославянско влияние. Само съчиненията на Цамблак наброяват стотици 
преписи, но също така са запазени и многобройни ръкописи, чиито образци са 
търновски. Книжовните (и преводаческите) традиции на Търновската школа 
продължават през ХV в., свързани с дейността на Владислав Граматик и на 
други известни и анонимни книжовници [вж. в това отношение Сборник 
1995], а през ХVІ в.  - със Софийската книжовна школа [вж. Динеков 1963: 
380-387; Даскалова 1993; Сборник 1994]. През ХV-ХVІ в. се съживява кни-
жовната дейност в София и Софийско - в Драгалевския, Кремиковския  и в 
други манастири [Даскалова 1993: 191].  

През същия период възниква интересно явление – създаването на обща 
сръбско-българска писменост. През XIV век част от западнобългарските земи са 
под сръбска власт и сръбският правопис започва да измества старите 
български правописни правила в много книжовни средища в тази област. В 
началото на XV век с преселването на българските книжовници в Сърбия там 
започват да се пишат и преписват книги по търновските правописни правила. 



Стига се до създаването на общи правописни норми – ресавски, наречен още тър-
новско-ресавски или евтимиевско-ресавски правопис – смес от сръбски и бъл-
гарски правописни образци (фактически сръбска е главно замяната на старите 
букви за назални гласни). По отношение на останалите употреби се приемат 
правилата на търновския правопис – затова,  както се отбелязва, книгите, пи-
сани от българи, на български език и в българска езикова среда е правилно да 
се наричат български [Христова 1991: 52; Велчева 1996: 427]. Самите автори и 
преписвачи започват да назовават нормирания книжовен език общ език, на него 
се създава значителна по обем литература, която продължава старата писмена 
традиция и фактически съхранява българския книжовен език [за значението на 
тази литература вж. Велчева 2005].   

През тези векове се появява и кирилското книгопечатане, което, 
поради липсата на съответна нова социална организация, не успява да измести 
ръкописната книжнина. На Балканите то се развива в социокултурната среда 
на манастирите и се покрива по функции със средновековните скриптории. И 
както отбелязва М. Цибранска, по начина, по който самите печатари назовават 
дейността си, показва, че те не си служат със специална, нова терминология, а 
заемат готовите от преписваческата практика изрази: “ñüïèñàõü ñ·å êíèãè, 

ð¹êîäåëèñàõü ñ·å, òð¹äèõü ñå w ñåìü, ïîòüùàõü ñå èñïèñàòè.” [Цибранска 1995: 
521]. Нещо повече, съзнанието, че естествено и закономерно се продължават 
традициите на ръкописното наследство е толкова силно, че издателите дори 
не намират за необходимо да отбелязват изрично кирилицата (реализирана в 
нейния вариант - кирилския литургичен устав) като матрица на използваните 
шрифтови системи. Осъзнавана като проявление на писмената култура, в 
продължение на целия ХVІ в. първопечатната книга съществува съвместно с 
ръкописната [Цибранска 1995: 521].  

Проучванията върху старопечатните книги и тяхното място в историята 
на БКЕ като носители и продължители на традицията са особено актуални с оглед 
на проблема за континуитета. Старите печатни книги от XVI век са изключително 
информативни в това отношение, тъй като са едно от свързващите звена между 
кирилската ръкописна книжовна практика и книжнината от следващите векове – 
църковнославянската (по-нататък цсл.) печатна продукция от втората половина 
на ХVІІ в. нататък. От една страна, кирилските палеотипи от ХVІ в. са мост във 
времето и пространството, но през този период (по-малко от век) се проявява 
разделителната линия между двата вида книжнина – цсл. книга принадлежи към 
нов тип комуникация, изискваща текстологическа и филологическа компе-
тентност, свързана с изправността на текста по отношение на оригинала, както и 
унификация на езиковите норми – качества, които кирилската палеотипия неви-
наги притежава, защото нейни протографи са ръкописните книги [Цибранска 
1995: 521, Иванова 1999: 60]. 

   В този следкласически период на БКЕ се проявява една доста ус-
ложнена ситуация, в която битуват разнообразни езикови форми и разнопо-
сочни тенденции, една от които е непрекъснатата линия на приемственост и 



опора в старата писмена традиция, а другата отразява проявите с иновационен 
характер. Поначало във филология Slavia Orthodoxa в течение на цялата й 
история могат да се проследят две еднакво необходими линии на развитие на 
традицията – съзидание на новото и защита (съхранение) на създаденото (в 
българската научна литература тези две линии се отъждествяват с делото на 
строителите и ревнителите на БКЕ), като началото на традицията по 
принцип е винаги  строителството [Мечковская 2000: 3].  

От ХV до ХVIII в. в България и извън нейните предели се създава 
книжнина, която по тип може да бъде разделена на две групи:  

1). Традиционна, богослужебна литература, която се поддържа чрез 
преписване на по-старите, среднобългарски текстове в действащите по това 
време преписвачески центрове (ХV-ХVIII в.) или чрез отпечатването им в 
известни славянски и неславянски средища на книгопечатането извън преде-
лите на България. През ХVI в. се отпечатват значителен брой книги на ки-
рилица с различна по тип норма – юсова и безюсова, предимно канонични: 
във Венеция, Цетина, Белград, Брашов, Търговище (в днешна Румъния), 
Чернигов, Краков, Вилнюс, Лвов и др. Най-често за техни протографи са 
служили ръкописни славянски книги със запазени носовки ©, , напр. 
влашките, трансилванските и полските издания; и безюсови - венецианските, 
цетинските, лвовските и др. [Мирчева 1990: 74].  

През ХVII-ХVIII в. от Русия в българските земи проникват печатни 
богослужебни книги, написани на църковнославянски език1 (“книжовноезикова 
форма, установена в Русия през ХVI-ХVII в. въз основа на старобългарската 
книжовна традиция с проникване на някои фонетични черти от руски език 
като официална езикова редакция на славянската религиозна (православна) 
книжнина” - Андрейчин 1977: 25]. Кодифициран в граматиката на Мелетий 
Смотрицки (в изданията от 1619, 1629, 1648, 1721), църковнославянско-
руският език, въпреки че  не се е използвал активно в литературното творче-
ство през този период [Мирчева 1977: 450], оказва влияние върху  книжовната 
практика на образованите книжовници. С течение на времето той започва 
постепенно да стеснява в писмената употреба отделни норми на традицио-
нния книжовен език, с който исторически е бил свързан.  Предимството на 
тази книжнина е, че тя има точно фиксирана и неизменна норма.  

Континуитетът между средновековния и новия период се реализират и 
чрез други прояви, които се отнасят към българския ХVІ в. – книгите на Яков 
Крайков, сборници със жития, поучителна и апокрифна литература и др. 
(редица статии осветляват делото на познати и анонимни книжовници от този 
период – вж. Сборник 1995), а също и чрез ръкописната и печатната книжнина 

                                                 
1 Този термин в славистичната наука се интерпретира по различни начини, като се влага в него 
и различно съдържание - често с него се назовава и старобългарският език, като се изпуска 
предвид народностният му характер. Обстоен преглед на тези интерпретации и съответните  
източници вж. у Кайперт 1998. 



на католическото духовенство от ХVІІ-ХVІІІ в. [Абагара на Филип 
Станиславов 1651; Петър Парчевич, Кр. Пейкич и др.] 

Тези два типа книжнина (в ръкописен и печатен вид) е актуална и през 
целия ХVIII в., като нейното влияние се простира и върху книжовноезиковите 
процеси през Възраждането. Така че прекъсване на българската 
книжовноезикова традиция никога не е имало. Както отбелязва Б. Велчева от 
книгите на общ език от ХVІ в. старото лексикално богатство с думи за 
абстрактни понятия се прелива в новобългарските дамаскини и фактически 
XVII век поставя началото на новобългарските книжовни прояви [Велчева 2005: 
172]. 

Периодът от края на XVI до средата на XVIII в. в българската 
историография е третиран и наричан по различен начин: предвъзрожденски, 
междинен [История 1989; Хр. Първев 1981], ранен новобългарски [Б. Велчева 
1966]. С оглед на разглеждането на езиковата ситуация в българските земи в 
по-широк сравнително-типологичен аспект, в т.ч. и балкански (наличие на 
общи тенденции в развитието на книжовните езици на балканските народи в 
края на ХVІ – началото на ХVІІІ в.), някои изследователи намират за 
целесъобразно отделянето на предвъзрожденски период в рамките на 
историята БКЕ и предлагат той да бъде самостоятелен обект на специални 
историко-лингвистични и типологически изследвания [Дьомина 1976: 36]. 
Както и да е наричан, той се определя като много важно звено, мост между 
двете генетически свързани книжовноезикови формации – БКЕ от Среднове-
ковието и НБКЕ от епохата на Възраждането [Първев 1983], тъй като тук си 
дават среща в своеобразна симбиоза явления, немислими през класическия 
среднобългарски период. Тук по един ярък начин се проявява защитната 
функция на езика чрез тенденцията на съхранение и тенденцията на 
съзидание на новото, пробуждащото се начало на един възроден език.  

В края на ХVІ в. и началото на ХVІІ в. се появяват преводните слова на 
солунския проповедник Дамаскин Студит, т.нар. дамаскини. Те се отличават 
от преводите от преходните векове по своя език на народна основа2. В 
специализираната литература е приета двудялбата архаичен и новобългарски 
тип дамаскини [Цонев 1984]. Архаичните дамаскини отразяват основните 
черти на късния среднобългарски книжовен език [Василев 1984], докато в 
новобългарския тип дамаскини традиционните елементи съжителстват със 
съвременни [Дьомина 1966; Велчева 1980]. И двата типа дамаскини доприна-
сят за продължаване на традицията от предходните векове с конкретни 
езикови особености (граматични, лексикални), стилистични похвати и пра-
вописни черти [Василев 1980, 1990; Велчева 1980, 1983; Кочева 1990]. 

Структурата и характерът на литературата от този период налагат фун-
кционирането на три вида писмени системи [Минчева 1987: 91] традиционен 
среднобългарски книжовен език, на който се преписват каноничната 
библейска и богослужебната книжнина; 2) писменост на църковнославянски 

                                                 
2 Терминът книжовен език на народна основа е въведен от Е. Дьомина. 



език, която прониква в нашите земи чрез руски и украински църковни печатни 
книги, чрез граматични, а в края на XVII в. и чрез Нямцулската 
църковнославянска школа на Паисий Величковски, чийто последовател е 
йеромонах Спиридон (след падането на България под робство в Нямц се пре-
насят традициите на Търновската книжовна школа [Николай 1981: 28], така че 
среднобългарското наследство по пряк и опосредстван начин се връща отново 
по българските земи; 3) книжовен език на народна основа (КЕНО), представен 
през XVII в. от новобългарските дамаскини, а през XVIII в. - чрез сборниците 
със смесено съдържание, а и чрез друг вид книжнина с утилитарен характер. 

Съществуващата през този период книжнина и обслужващите я 
езикови системи предопределят една доста сложна езикова ситуация, която 
се проектира и дава пряко отражение и върху книжовните изяви от епохата на 
Възраждането [Минчева 1987: 88]. Тя определя и диктува в голяма степен 
насочеността и характера на книжовното дело на първите възрожденски 
творци (концептуално, текстологично и като езикова реализация). В тази 
насока напълно можем да се съгласим с изводите на Б. Велчева, че лутанията 
и споровете около създаването на книжовния език през ХІХ в. не са поради 
това, че липсва предходна книжовна (архаична или новобългарска) традиция, 
а поради това, че при опитите за създаването на единна книжовна норма се 
срещат три различни, но вече съществуващи преди това тенденции: 
новобългарска (с революционно и системно внасяне на новобългарски 
езикови особености), славянобългарска (западнобългарска архаична книжнина 
със следи от сръбски правопис) и черковнославянска [Велчева 1966: 120]; 
второ, че както в ранния НБКЕ (ХVІІ-ХVІІІ), така и в следващия етап (ХІХ в.) 
НБКЕ има обща диалектна база (т.е. няма смяна, каквито бяха по-старите 
твърдения по този въпрос); и трето, че приемствеността в развитието на 
книжовната норма прави трудно установяването на началния момент в съз-
даването на СБКЕ [Велчева 1966: 121].  

Връзката между старобългарската традиция и езика на Възраждането 
се осъществява в най-силна степен от ръкописната книжнина през XVII и 
XVIII век. Така че приемствеността в историята на БКЕ, би следвало да се раз-
глежда в ретроспекция  - с оглед на влиянието на старата книжовна традиция  
върху ранния новобългарски език на дамаскините; и в перспектива  - с оглед 
на ролята на дамаскинарския език при изграждането на нормата на БКЕ през 
зрялото Възраждане. Дамаскинарската литература представлява ярко явление 
в историята на НБКЕ, пръв опит през тези векове да се използва народният, 
говоримият език за книжовни цели [Велчева 1961], тя играе активна роля 
върху градивните книжовноезикови процеси в Ранното възраждане, давайки 
насоката и демонстрирайки един от възможните пътища на книжовноезиково 
строителство. Дейността на дамаскинарите е съзнателно ориентирана и цели 
демократизация на езика на определен вид текстове (дамаскините), пред-
назначени за обикновения възприемател. Оттук нататък “простият” български 
език в качеството си на книжовен идиом на проповедническата, агиографската 
и апокрифната литература с популярен характер, изпълняваща функции на 



светско четиво [Дьомина 1992: 8], започва да конкурира традиционния 
книжовен език от периода на късното Средновековие, стеснявайки неговата 
употреба, а също така и на цсл.език, и навлиза в сферата на живата църковна 
проповед, обърната към обикновените хора. Появата на дамаскините 
допринася за разширяване на социалния състав на възприемателя и кому-
никативната сфера на народната реч.  

Езикът на новобългарските дамаскини се определя като резултат от 
взаимодействието на традиционния книжовен език (в неговия по-късен облик 
– ресавско-търновската правописна редакция на среднобългарския език) и 
особен народно-разговорен идиом от ХVІІ в., представящ диалектно койне в 
района на Централния Балкан [Дьомина 1985: 190; 260]. Характеризирайки 
феномена КЕНО, Е. Дьомина посочва следните негови особености: 
1.Основата на този език е съвкупност от езикови средства, които представля-
ват система (включваща и варианти); 2.  КЕНО  се разглежда в качеството си 
на книжно-писмен идиом със своя система, норма и узус. 3. Създаването му се 
приема като процес, в който се прави избор между традиционни и народно-
разговорни елементи; 4. Този процес се характеризира като сблъсък на две 
норми на различни равнища: писмена норма на традиционния език и устна 
норма на посочения народно-разговорен идиом [Дьомина 1985: 57]. Както 
езиковата ситуация, в която КЕНО съжителства с друг тип книжовен език, 
така и специфичните условия, при които функционира КЕНО (наличие на ди-
вергентно развитие – нарояване на нови книжни идиоми, в които по различен 
начин се решава проблемът за съотношението на традиционната и народната 
основа, а също и изборът на диалектната база) води до процеси на децентра-
лизация. Вследствие на това не се създава възможност за формиране на 
достатъчно стабилен книжовен узус, за широко разпространение и закрепване 
на нормата, легнала в основата на писмения език на дамаскинарите от ХVІІ в. 
Както посочените, така и други обективни обстоятелства – исторически и 
социално-икономически – са причина българското общество по това време да 
не съумее да формулира задачата за създаване на книжовен език от нов тип – 
общонароден, кодифициран, с единна норма – нещо, което се свързва вече с 
етапа на конвергентното развитие книжовния език от епохата на формирането 
на българската нация [Дьомина 1987: 49].    

Същевременно дамаскинарската книжнина пренася и запазва някои 
езикови формули и правила, наследени пряко от старата писмена традиция 
[Цонев 1984; Динеков 1971; Василев 1990; Кочева 1968], както и широк кръг 
абстрактна лексика. Така напр. Б. Велчева посочва като унаследена традиция 
старобългарска лексика, свързана с абстрактни понятия, употреба на някои 
падежи, строго спазена дистрибуция на именителна и косвена падежна форма 
при имената от ж р., етимологична употреба на някои букви, свързани със 
среднобългарската традиция, употреба на надредни знаци, старинни сък-
ращения и др. Също така авторката анализира и редица новобългарски 
особености, които също се употребяват последователно и системно в езика на 
дамаскините [Велчева 1966: 116-117], в резултат на което тя заключава, че в 



“един ранен период е съществувала новобългарска писменост, подчинена на 
книжовна норма ” [Велчева 1966: 118].   

Думи като беззаконие, безмерно, благослов, видение, добротворство, 
желание, непреклонен, неръкотворена и мн. др. (Троянски дам.) са в непре-
късната употреба - те се откриват както в по-стари паметници (същите 
примери се срещат и в Свищовския, Копривщенския, Тихонравовския и други 
дамаскини), така и в СБКЕ. 

Различният фонетичен облик на отделни думи очертават и пътищата 
на проникване на тази лексика в езика на дамаскините (чрез среднобългарска-
та или цсл. традиция): възнесение, пришъствие, създание, от една страна, а от 
друга - вознесение, пришествие, создание. Много чести са случаите, въпреки 
компилативния характер на тази книжнина, когато дамаскинарите 
предпочитат среднобългарските правописни норми пред руско-църковно-
славянските (Велчева 1966). По този начин домашната традиция навлиза и в 
книжовния език на народна основа. Езикът на дамаскините познава  различни 
книжни словообразувателни типове: същ. имена на -тел, -ние, -ие, -ство, 
проникнали чрез цсл., но всъщност първоначални старобългарски и 
среднобългарски модели (Андрейчин 1977, Шимански 1981, Бабов 1968): 
пазител, родител, гонение, изкушение, безумие, сребролюбие, пленство, 
мъченичество и др. (Интересно се проявяват двата вида отглаголни съще-
ствителни на -не и -ние в дамаскините: в Троянския дамаскин напр. проличава 
известна, но не пълна семантична диференциация по отношение на изразената 
процесност/отвлеченост: учение, творение, сказание, създание, но и 
препиране, просветуване, сеяне, слугуване). От дамаскините води началото си 
и практиката народните по произход отглаголни съществителни да получават 
суфикс -ние, особеност, която през възрожденската епоха се задълбочава: ка-
зуванiето, мирисанiето. С липсата на семантична диференциация са белязани 
редица двойки отглаголни съществителни с различен произход: испитуванiе и 
испитанiе се използват с едно и също значение (изпитване) - и тогива се 
събраха владици и зеха да чинат испитание за тъя реч (Троян. дам. с. 151, 
§220). Обратният случай също се среща - при съществителни, изискващи абст-
рактност, се използва суфикс -не: и това е пристъпене (вм. престъпление) 
Адамово (Троян. дам. с. 203/§307). Примери за симбиоза, срастване на книжни 
елементи в граматичната структура на народния език са типично явление за 
дамаскините, където системно се срещат книжни думи с определителен член 
или образуване на нови думи с народна основа, но по традиционни 
словообразувателни модели и др. 

В езика на дамаскините срещаме някои фонетични и граматични чер-
ти, които се възприемат от книжовниците от ранния възрожденски период и 
постепенно се утвърждават като нормативни, а именно: предаването на 
широките неударени гласни без качествена промяна, запазване на крайно 
ударено а при същ. от ж.р., ед.ч., членната морфема -те при имената в мн.ч., 
образуване на бъдеще време със спрегаем глагол ща, щещ, ще, подчинени 
определителни изречения с местоимение който и др. [История 1989: 439]. 



Отсъствието на инфинитив и на остарелите падежни форми и наличието на 
някои остатъци от тях, появата на развитите степени за сравнение по- и най- и 
съвременните форми за бъдеще време, а също така близостта или еднаквостта 
в лексиката и на значителен брой правописни черти са най-важните ха-
рактеристики, които се преливат от новобългарските дамаскини към НБКЕ 
[Василев 1990: 204].  

Общи за новобългарските дамаскини от XVII в. и езика на 
книжовниците от втората половина на ХІХ в. е разграничаването на 
именителна и обща падежна форма при имената от ж.р. на -а и -© (при-
върженици на Пловдивската школа), употреба на ю след ж, ч, ш - чюдо, 
шюм, употребата на би/бы като частица, аористни форми с бых, бы, 
быха;образуване на бъдеще време със спрегаем глагол ща, щещ, ще; 
употреба на ю след ж, ч, ш - чюдо, шюм. Обща за новобългарските пре-
води от XVII в. и езика на една голяма част възрожденски книжовници (Д. 
Войников, В. Друмев, П. Р. Славейков, Ив. Богоров, Ат. Илиев, Ил. 
Блъсков, К. Величков, Т. Икономов и др.) [вж. История 1989: 424] е 
употребата на деепричастия на -щец (-щиц), характерни за 
източнобългарските говори, например: шушнещец, бранещиц. Този тип 
причастия някои автори дори кодифицират в граматиките си – С. Раду-
лов, Т. Икономов, Ат. Илиев [вж. Първев 1975: 308].  

Проследяването на връзката между новобългарската по тип дамас-
кинарска практика и тази от ХІХ в. е показателна за  пътищата, по 
които българската книжовна традиция се е вляла в езика на 
Възраждането, а наситеността с паралелни примери от тези две 
практики говори за продължение на общи тенденции и пряка 
приемственост. Ролята на новобългарската ръкописна книжнина в 
езиковотроителните процеси и нейното влияние върху езика на възрож-
денските книжовници, подценявани поради по-слабата им проученост в 
нашата историография в миналото, за сметка на печатната черковнославян-
ска книга, изисква реабилитация и обективна оценка [вж. за това Велчева 
2001].  

Запазвайки в основни линии профила на дамаскинарския език (без на-
пълно установена и стабилна норма), делото на първите възрожденци не може 
да се отделя от дамаскинската традиция, която те продължават (Паисий Хи-
лендарски, Отец Спиридон, Софроний Врачански). Разбира се, техният кни-
жовен език представлява по-висок етап на развитие, тъй като авторите 
съзнават своята важна обществена мисия, носители са на нова концепция за 
езика – да бъде разбираем, достъпен, да носи общобългарски черти; личността 
на автора е изведена до висотата на творец, разпространител на послания и 
идеи, създател на един нов тип книжовен език. Тези възрожденски идеи обаче 
не изключват присъствието на старото книжовно предание, чиито средства се 
използват, за да придадат необходимата стилистична издигнатост на творбата. 
Така че новобългарските дамаскини от XVII в. имат влияние и в една 
друга насока, свързана с естетическата функция на книжовния език.  



Редица изследвания през последното десетилетие доказаха наличие 
на приемственост и в областта на българската художественоизразна 
традиция (Байрамова 1995, Велчева 2003)  и новобългарските ръкописни 
сборници от XVII в. могат да се приемат като мост между средновековната и 
възрожденската поетика (Велчева 2003).  

Проявявайки самостоятелност при превода, новобългарските 
преводачи през ХVІІ в. представят новите образи често пъти по-живо, по-
ясно и не по-малко художествено. Те превеждат свободно, като внасят нова 
образност и в значителна степен заменят старата поетика с нова, но същевре-
менно запазвайки познатите поетични средства от традиционната литература, 
като словесни двойки, епитети, етимологически фигури, сравнения и метафо-
ри, характерна ритмика [Велчева 2003]. По същия начин преводачите на 
Свещеното писание възпроизвеждат с новобългарски езиково-изразни средства 
славяно-византийската поетика [Bж. Д. Иванова 2002: 353; Д. Иванова 2007].  

Типично съвременна тенденция свързва дамаскините и НБКЕ в една 
малко изследвана област  – терминологичната лексика, върху която обръща 
внимание Б. Велчева [вж. Велчева 2003]. В някои от дамаскиновите сборници 
се съдържат текстове с богата обществена лексика, думи за стопански, 
военни, юридически понятия, а в самите християнски тълкувания има 
абстрактни разсъждения, съдържащи ранна новобългарска философска 
лексика и наченки на научен стил. За високия интелектуален потенциал 
на някои от тези съчинения може да се съди и по наличие на  едни от пър-
вите новобългарски разсъждения върху езика, както и ранна употреба на 
„езиковедски термини"  [вж. Велчева 2003].  

Посочените три типа книжовни формации от периода ХVІ-ХVIII в. 
оказват (макар и в нееднаква степен) влияние върху формиращия се НБКЕ. 
Приемствеността между старобългарския и новобългарския книжовен език 
е пряка, тъй като се осъществява чрез запазените по българските земи 
книжовни огнища, които съхраняват старата традиция (с търновска и 
евтимиево-ресавска норма), създават и разпространяват новата 
дамаскинарска практика. Печатните книги с богослужебен характер от ХVI в. 
(достатъчно авторитетни и през следващите ХVII и ХVIII в.) пренасят средно-
българската ръкописна традиция [Атанасов 1970, Мирчева 1990, Иванова 
1993, Цибранска 1992], генетически свързана с църковнославянския език. 
Структурен и нормативен вариант на старобългарския език (обогатен обаче 
лексикално и словообразувателно на руска почва), той представлява също зве-
но, което обединява старата и новата книжовноезикова формация в тяхната 
обща история. 

Първостроителите на НБКЕ успяват да дадат насоките на едно 
балансирано взаимодействие на съвременната основа с традиционните 
елементи (нещо, което липсва в дамаскинарската практика), вследствие на 
което се постига тяхното постъпателно вграждане и спояване. “Простият 
български език” е подготвил почвата за новата книжовноезикова формация. 
Църковнославянският език се възприема само като образец, като високопре-



стижна писмена форма, която има ролята да обогатява новосъздаващия се 
книжовен език (и да разширява познанието за старобългарския език) - роля, 
която през един по-напреднал етап от езиковото развитие (след 40-те години 
на ХIХ в.) се поема от руския книжовен език [Георгиева, Цойнска 1978], чрез 
който обаче също се пренася традиционен пласт лексика и фразеология. 

Кодификаторската дейност на възрожденските книжовници отделя 
достатъчно място на традиционното книжовно наследство: за възрожденското 
филологическо мислене старобългарският език е бил образец, негови елемен-
ти са вплетени и присъстват като норми в иначе съвременните книжов-
ноезикови модели през третата четвърт на ХIХ в. и се внедряват в кодифици-
ращите средства (граматиките на Пловдивската и Търновската книжовна шко-
ла и в други индивидуални модели), които продължават своето влияние и в 
следосвобожденския период. Немалка част от старобългарското лексикално 
богатство се пренася в СБКЕ чрез религиозната книжнина и новобългарските 
преводи на Свещеното писание и участват в стиловото му изграждане 
[Иванова 2002]. 
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The expose is an attempt of systemizing the sources, with which the historical and the 
contemporary condition of the literary language is shown. The choice of sources for 
outlining of certain stages of the literary language’s history by principle demands a complex 
analysis of its functions and of the diachronical changes. The explanation of the imposed 
structural and lexical features as a normative complex is also based upon a certain circle of 
sources, which can be divided on generally typological for the literary languages and on 
specific – embracing a group of languages and a separate literary language. The shown 
source specification applies towards the Bulgarian language standardization history. 
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Всеки народ изразява своята индивидуалност спрямо други народи 
чрез своя език. На свой ред обстоятелствата около появата и формирането на 
книжовния език, взети в тяхната съвкупност, очертават неговата 
типологическа характеристика чрез признаците, по които той се подлага на 
сравнение с други книжовни (стандартни) езици1 [вж. у Вачкова 2008]. 

Нормираният език, който се употребява като общ език за комуникация 
в дадена културна и национална общност, т.е. в образованието, науката, 
                                                 

1 В случая терминът, с който се означава съответната общоезикова функционална 
доминанта, способна да обслужва както междуличностния, така и общоетническия спектър на 
комуникациите, не променя неговата същност. Различното съдържание в традиционни 
названия, каквито са национален, книжовен, литературен, съвременен език, налага в 
последните десетилетия терминологични предпочитания и към определението стандартен 
език. 
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литературата, религията, техниката, стопанския живот, администрацията и 
под., съдържа по-силно или по-слабо проявени следи и доказателства за 
процеси с различна давност, интензивност и устойчивост. Следователно 
въпросът за възникването на книжовните езици е едновременно историко-
културен, политически и лингвистичен. Комплексно изградената и 
функционираща книжовноезикова (стандартноезикова) система в рамките на 
конкретно езиково общество и в отношението си към други съпоставими по 
ранг езикови формации предполага групирането на специфичната 
проблематика в два основни аспекта или подхода – социолингвистичен и 
структурноезиков, които само в условността на научната методология могат 
донякъде да се разделят. Езиците се различават един от друг по различни 
начини и  чрез сложен комплекс от критерии всеки език се обособява като 
оригинален и неповторим сбор от качествени, количествени и функционални 
характеристики. От друга страна, както в отминали исторически периоди, така 
и в нашето съвремие, отвъд националните прегради се създават 
международни политически, икономически, културни и други връзки. От 
промените в степента на отвореност на носителите на различни езици и 
култури към останалите, към другоезичните и носителите на други култури и 
манталитети произлизат и промените в статуса и облика на съвременните 
(книжовни) езици. 

По правило и почти без изключения книжовните езици, които имат 
дълъг еволюирал живот, са се появили като средство за духовно/религиозно 
общуване, което впоследствие се разширява в посока на литературата, науката 
и в другите области на „висша” култура2. С времето и с разслояването на 
обществото – носител на езика, като следствие от все по-усложнените и 
многобройни социални връзки в него, но и с други съседни или по-далечни 
общества, книжовният език навлиза в повече сфери на обществения живот. В 
определени исторически периоди не всички общества ползват книжовен език, 
основаващ се на „своя”, на народния език и в различните сфери на 
комуникация се очертават паралелизъм и стратификация на езикови системи с 
различен обхват и функции. Освен религиозния догматизъм, регламентиращ 
съответната езикова практика, подобни състояния са били последица от 
политическо господство, изразяващо се в различна степен на езикова 
колониализация. Икономически и културни фактори от друга страна стават 
причина едни средища в рамките на едно езиково общество или езици, 
говорени от едни народи, да имат превес и престижност за сметка на други.   

 
 

                                                 
2 Културната идентичност се определя и свързва с езика. Той е част от нея, средство, с 

помощта на което се общува и с което носителите на различни езици и култури се 
самоопределят. Като цяло обаче носителите на определен език не го схващат само като 
средство за общуване, но и като носител на традицията, т.е. като част от народната 
идентичност. Преводът на Библията се поставя в основата на развитието на книжовните езици 
от християнския цивилизационен кръг – при което е безспорно, по аналогия с други древни 
езици, че фолклорът предхожда сакралните книги. 



*  *  * 
Отделянето на определени източници, които да послужат за 

достатъчно представителна, научно аргументирана и защитима основа за 
изводи е трудна и отговорна задача. Необходимо е добро познаване на 
многопластовия характер на формирането на книжовния език от определен 
тип и от определена епоха, на въздействащите върху целенасочената 
стандартизация политически, културни и социални „вектори”, както и 
отчитане на съществени и специфични общи компоненти на езиковите 
ситуации. 

В общотипологически план основно условие за появата на книжовен 
език е писмеността. Когато се пристъпва към задачата да се очертаят 
пътищата на книжовноезиковата практика сред дадено езиково общество, 
основният, константен и универсален източник за изследване са именно 
писаните текстове. В диахронен аспект (от най-ранното до съвременното 
състояние) подходът към писмените източници се съобразява с определени 
характеристики на епохата, в която са създадени, отчитат се също 
предназначението и функциите им. За да се създаде една предварителна 
„работна рамка”, подчинена на задачата да се представи историята на 
определен книжовен език в неговото историческо развитие, функционална 
натовареност, собствен структурен облик и т.н., са необходими комплексни 
знания за историческия, политическия и културния контекст.  

Въпреки извеждането на типологически характеристики на 
книжовните езици, за които в последните десетилетия се появиха сериозни 
трудове [вж. библиографията у Вачкова 2008], определени етапи от историята 
на отделно взетия книжовен език се отличават със “своя” индивидуализация. 
Историята на българския книжовен език би могла да послужи като пример за 
подобна гледна точка, която да бъде илюстрирана със своеобразен анализ на 
източниците, които биха изградили съответната теза3:  

1. Надреден признак за класификация, който маркира една друга 
подялба на езиците от миналото и нашето съвремие е графичната система 
(или общият сбор от графични системи), която определен народ – носител на 
съответен език, е приел. От съвременна гледна точка в източниците може да 
се регистрира континуитет, паралелизъм или промяна в сравнение с най-
ранната графична система (азбука), използвана за записване на текстове на 
съответния език4. Социолингвистичният аспект включва обстоятелства като 
относителна численост на грамотните личности в предходни исторически 
периоди, когато разпространението на писмеността и познанието за нормиран 
език са функция на конкретни конфесионални обстоятелства, но и на 

                                                 
3 За използваните източници в трудовете по история на българския книжовен език има 

по-скоро индиректна систематизация: напр. в История на новобългарския книжовен език. 
София, БАН, 1989 (авторски колектив), у Първев 1975, Иванова Д. 1994 и 1998, Вълчев 2006 и 
др. 

4 Българският език по този критерий има богата история: от по-старата глаголица през 
варианти на приложение на кирилската азбука. 



скоростта и периметъра на разпространение на преписваните книги – срещу 
качествено различното присъствие на азбука и книжовен език при появата на 
технологията за печатно разпространение на книжнината. От последното 
обстоятелство следва постепенното масовизиране на грамотността чрез 
модернизиране на средства за нейната всеобхватност в съвременната 
цивилизация. 

2. Следваща по хронологичен признак е групата на източниците, 
илюстриращи най-старото състояние на книжовноезикова практика за дадено 
езиково общество: канонични текстове и текстове, които съдържат „грешки” 
от гледна точка на канона (грешките на фона на преобладаващото, 
разглеждани като отклонения от нормата, са доказателства за определено 
развитие на говоримия език5). Приобщаването на повече носители на езика 
към книжовноезиковата норма от съответната епоха се осъществява и 
посредством слуховото възприемане на текст: от богослужението в църквите 
през създаването и четенето на неканонични текстове до ранните прояви на 
административна и просветителска дейност, изискващи адаптация на 
писмената практика.  

3. Източниците, показващи конкуренция с чужди книжовни езици 
(вкл. прояви на билингвизъм и / или диглосия) са продукт на фактори, довели 
до паралелизъм на книжовноезикова практика. Вековната конкуренция между 
византийския / гръцкия и старобългарския / църковнославянския / 
новобългарския книжовен език слага своя отпечатък върху облика на 
книжовноезиковите процеси в българската езикова ситуация. Векове наред 
славяно-неславянската езикова практика е конфесионално или политически 
обусловена и тя не може да бъде пренебрегвана – още повече, че е била 
свързвана и със система на обучение по съответната езикова норма6. 
Паралелизмът на хетерогенни книжовноезикови практики (но и на хомогенни 
– чрез устойчивото присъствие на църковнославянския език сред славяните от 
източноправославния кръг) отправя предизвикателство към историята на 
езиковата стандартизация, на първо място – чрез изследване на съответни 
източници.  

                                                 
5 Писменият език прераства в книжовен едва тогава, когато писмената практика на 

съответната езикова територия се подчинява изцяло на стабилизираната норма. Поради това за 
естественото развитие на говоримия език и за историята на книжовния език по принцип се 
предлагат две паралелни периодизации, всяка в своята хронологична цялост, както е например 
в българското езикознание [Мирчева, Харалампиев 1999: 41-50; 206-217]. Мотивите са, че е 
нужно да се съпоставя еволюцията на говоримия език с паралелното развитие на книжовния 
език не като задължително търсен континуантна форма и съдържание, а като факт на 
непрекъсната връзка, независимо от вариациите на билингвизъм или диглосия – до тяхното 
елиминиране. 

6 Темата за паралелното присъствие на различни книжовноезикови системи сред 
дадено общество в определени исторически периоди и за сферите им на приложение е твърде 
непоследователно разработена, вкл. и за историята на българската книжовноезикова практика. 
Вж. Николова Надка, Българо-гръцкият билингвизъм като резултат на гръцката образователна 
политика през Възраждането. –  Електронно списание LiterNet, 02.04.2004, № 4 (53). 



4. Източници, показващи промените, настанали в книжовноезиковата 
практика в продължение на определена времева амплитуда и факторите, които 
са повлияли да се достигне до определен облик на модерен книжовен 
(стандартен) език7. В най-общ план това е ускореното и наситено с много 
конкретика национално-културно обособяване на езиковото общество: от  
светската (възрожденска) образователна система до модерното образование и 
въздействието на периодичния печат8, до разгръщането на области на 
културата като журналистика, театър, художествена литература, издаване на 
учебници, научно-популярни книги, научни проучвания (напр. на диалекти и 
фолклорни традиции) и др. Особености на историческия и културно-
религиозния живот на обществото в определен период (напр. борбите за 
църковна независимост сред православните южнославянски народи и особено 
сред българите) и съответните реакции-действия в областта на езика се 
приобщават също към източниците.  

В социолингвистичен план подборът на източници е обвързан с 
проучване и систематизиране на ролята и приноса на личности, отличаващи 
се с определени качества: а) книжовникът като “продукт” на своеобразието на 
средата (в собствената етническа общност или в престижен образователен 
център в чужбина), в която е получил образованието си и се е формирал като 
личност; б) прокламиране на определен тип книжовен език чрез дискусии 
между представителите на интелигенцията, получили образованието си в 
различни центрове в чужбина (и предложения за конкретен книжовноезиков 
модел); в) профил на носителите на т.нар. “културен” билингвизъм и 
приносът им за стилистичното изграждане на книжовния език; г) роля на 
преводачите и проследяване на конкретни езикови взаимодействия чрез 
превода, схващан не само като трансмисия на текст от един език на друг, но и 
като акт, модифициращ и попълващ празноти в устройството на книжовния 
език; д) принос на образовани личности, които изиграват различни роли в 
процесите на изграждане на книжовния език, като представят програмни и 
полемични изказвания за насоките в развитието му, както и чрез 
кодификаторска дейност (приносът им се съотнася двуизмерно: към езиковата 
система от времето на автора и към съвременния облик на езиковия стандарт 
[Цойнска 1975: 418]). 

В историята на книжовния език би трябвало да се отделя нужното 
внимание и на множество автори на публикации и издания с по-слаба 

                                                 
7 Историята на един книжовен език регистрира най-малко два основни процеса – 

установяване на система от норми и процес на обогатяване с изразни средства. През различните 
епохи кодификаторът е с различно обществено положение: когато езикът е схващан основно и 
единствено като божие творение, той е възприеман като свещенодействащо лице; когато 
писменият език е канон и закон – той е законодател; когато езикът е схващан като национален 
компонент, той е национален деец; днес езикът се възприема основно като средство за 
комуникация и кодификаторът се въплъщава в ролята на езиков технолог. 

8 В ранните истории на книжовните езици е отделяно повече внимание на мястото на 
видни книжовни дейци и по-слабо е анализиран езикът на периодичния печат, който обаче 
изпълнява изключително отговорни обществени и културно-просветни функции и участва 
пряко във формиращите се книжовноезикови процеси, включително и в теоретичното 
разработване на езиковите проблеми (вж. Д. Иванова 1994: 3). 



известност и с периферен исторически отзвук (от гледна точка на нашите 
представи за значимостта на отминала събитийност), но които имат заслужена 
роля в книжовноезиковите процеси. Важни източници следователно са също 
текстове, достигнали до по-широка публика (например периодичен печат, 
намерил достатъчно широк кръг читатели, преводи, които са се използвали и 
като учебни пособия и т. н.). Нововъведения като тиражирането на печатните 
издания, развитието на театралното изкуство и публичните изяви изиграват 
качествено нов тип езиково унифицираща роля, която води до наченки в 
развитието на друг важен компонент – говоримия книжовен език. Към 
източниците не само от този период не би трябвало да се подминава и 
развитието на епистоларния жанр и езика, на който се води междуличностната 
кореспонденция. Палитрата от източници не би била завършена, ако не се 
„вместят” и печатаните литургични и с просвещенски характер издания извън 
пределите на компактната етническа (държавна) територия, предназначени за 
носители на същия език, означени като „диаспора” – напр. книжовната 
дейност на българите католици от Банат, печатаните в Сърбия, Русия и 
Украйна български книги и езиковото им въздействие и под. 
 5. Източници, показващи степените на взаимодействие с други езици в 
собствените процеси на унификация и стандартизация9. Известно е, че голяма 
част от трудовете на средновековните книжовници и ранните възрожденци не 
са оригинални съчинения. От друга страна, контактите с други езици и 
култури са неотменна част от живота на който и да било народ във всички 
исторически периоди. Следователно е важно конкретизирането на 
източниците, послужили за превод или за съставяне на книгите на даден автор 
по чужд образец (вкл. и компилация), както и лингво-текстологичен анализ на 
заетото (дословно или с промени) и на авторското в текста. Разширеното 
присъствие на печатни издания и модернизирането на образователната 
система, увеличаването на обема преводна литература стават фактор и 
средство за интелектуализация и интернационализация на книжовния език. 
Освен причините за появата и трайността на присъствието на елементите с 
чужд произход, които при езиковите контакти от т. нар. спонтанен тип 
(миграции, икономически взаимни връзки) навлизат по естествен път, в 
книжовноезиковата теория се поставя и въпросът за временния или по-
дългосрочен характер на съзнателно приетото чуждо влияние или на идеите за 
следване на други модели и образци. 
 Индивидуализиращ компонент към типологията на книжовния език са 
отношенията със съседни езици, при които протичат аналогични процеси 
(например такъв е случаят през Възраждането в отношенията между 
балканските книжовни езици [вж. Иванова Н. 1984] и в още по-тесен 
периметър – между българския и сръбския език през първата половина на 19. 
век [вж. Иванова Ц. 2003]. Тук може да се посочи взаимното оценъчно 
отношение към езика на съседите и към литературата (в смисъл на жанрово 
различни текстове), написана на съответния език. Обособяват се няколко 

                                                 
9 Историкът на българския език Беньо Цонев отдава изключително значение на 

връзките между родствените езици. 



аспекта на взаимоотношения: констатации за степента на езикова близост и 
разбираемост; негация на съседния език (особено когато има дискусии за 
статуса на преходни диалекти между генетически близки и съседни езици); 
номинация, в смисъл “внедряване” на текст от съседния език без превод; 
изследвания и мнения по причина на политическата конюнктура, в 
конкретния случай – свързана с македонския въпрос и македонския език. 
Въпреки напредналия стадий на дезинтеграционни процеси при повечето 
славянски езици и формиращите се техни стандарти, в средата на 19. век в 
определени културни среди продължава да бъде актуален въпросът за 
общославянски или за общ южнославянски книжовен език, който по-късно се 
модифицира в програма за общ терминологичен южнославянски речник. 
Идеята е широко обсъждана в периодичния печат, от което следва изводът, че 
за времето си достатъчно широка аудитория е била съпричастна към 
разискваните теми. Към конкретните задачи отделни книжовници проявяват 
забележителна активност и чрез разработването на модели на различни по 
степен на обединяване книжовни езици и речници. По-нататъшното 
продължение на идеята се насочва към унифицирана обща славянска азбука, 
базираща се на кирилицата10.  
 Представената систематизация на източниците при изследване на 
книжовноезиковата история би могла да бъде допълвана и детайлизирана. На 
тази база следва да се допълват и преподреждат по степен на значимост 
източници, служещи за представяне на тенденциите в развитието на 
съвременните книжовни/ стандартни езици11. 
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This article is devoted in part to proving the idea concerning authoritarian deficiency in  
Modern Bulgarian literary language formation, having a tendency to a collective dialogue, 
which is expressed in two forms: broad addressee letter publication and literary societies 
formation. Three letters are interpreted: the circular letter of V. Aprilov (1836), the letter-
reply of V. Aprilov (1842) «Допълнение към книгата» “Денница на новобългарското 
образование” and „Писма за някои си мъчности на българското правописание” of G. 
Krystevich (1844). Work of the Philological Society in the 20’s of the 19th century and a 
program of the Bulgarian literary society, formed in 1869 are researched. Main conclusion – 
Bulgarian philologists avoid their personal intervention where a broad consensus is 
important. The first reason is – they don’t admit the Modern Bulgarian literary language 
formation as a foundation act, like in other young languages. The second reason is the 
consequence of deep changes in a language structure which altered the Modern Bulgarian 
language into an analytical one. 

Key words: authoritarity, dialogue, letter, society, community.  
 
0. Формирането на новобългарския книжовен език1 (НБКЕ) става по 

начин, обусловен от особеностите на езиковата ситуация през Възраждането, 
които до висока степен определят нормализаторската и кодификаторската 
дейност на книжовниците от този период. Настоящият текст е подчинен на 
идеята, формулирана вече нeколкократно2, че тази дейност има неавторитарен 
                                                 

1 С този термин тук се назовава българският книжовен език в етапа на формирането 
му, т.е. докъм първите едно-две десетилетия на 20. в. Една интересна подробност: термините 
новобългарски и старобългарски език са най-вероятно създадени от Васил Априлов. Ето какво 
пише той в писмо до Неофит Рилски от 30.VІ.1838: „Прочее, когато пишем или превождаме на 
нашия стар език, достатъчно е да кажем, че се превежда на старобългарски , както гърците 
казват – на ново и старогръцки. А за преводи на говоримия език доста е да казваме – на 
“новобългарски”, а не “славянобългарски” [Априлов 1968:277]. 

2 Вж. подр. Николова 2007а; 2007б; 2008. 
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характер. Този път на формиране на НБКЕ води до резултати, които не винаги 
имат аналог с останалите славянски и балкански книжовни езици от новото 
време. Смисълът на илюстрирането и доказването му има две страни: първо, 
те биха подпомогнали един по-адекватен подход в сравнителни изследвания 
на формирането и функционирането им; второ, те може да допринесат за 
обяснението на логиката на развитие и функциониране на съвременния 
български книжовен език3. 

Независимо дали става дума за важни проблеми, каквито са 
установяване основата на НБКЕ, на неговата диалектна база, на 
кодификацията му, или просто за употребата на някаква езикова или 
правописна особеност, в дейността на повечето български книжовници 
очевидно място заема идеята за диалог. Техният диалог има две 
разновидности – индивидуална и колективна. Индивидуалната (1), от своя 
страна, е с две проявления. На първо място, в текстове и метатекстове на 
възрожденските книжовници често се срещат обяснения за подхода при 
решаване на един или друг езиков проблем. Той е, така да се каже, 
обяснителен, призивен диалог, тъй като апелира към разбиране, снизхождение 
или подкрепа. На второ място, като характерен за епохата израз на 
индивидуален диалог, са писмата, в които са си разменяли мнения за 
вълнуващи ги езикови въпроси, т.е. епистоларният диалог. Израз на желание 
за колективно решение (2) става прерастването на епистоларния диалог в 
обществен – когато тези писма (истински или формални) станат широко 
обществено достояние, т.е. когато се публикуват или препращат. Друга негова 
форма е образуването на различни книжовни общества и дружества4, в които 
чрез общо съгласие, форма също на диалог, да бъдат поставени и решени едни 
или други езикови въпроси пред обществото. Тема на настоящата статия е 
именно колективният книжовноезиков диалог. 

1. Диалогът чрез писма с адресат широка аудитория е предизвикан от 
липсата на специално място – например академия или друга институция, 
което да предостави форум за участие на много лица с компетентно мнение 
относно устройството на НБКЕ. Този начин на обсъждане обаче е нещо 
повече от академичен форум – особено чрез публикацията си писмата стават 
достояние на всички четящи българи и могат да предизвикат широка реакция. 
Три са най-известните и многократно анализирани писма, които 
представляват интерес в това отношение: т.нар. циркулярно писмо на В. 
Априлов от 1836 г.,  Допълнение към книгата “Денница на новобългарското 
образование”, 1842 г., отправено към проф. А. М. Соловьов, и „Писма за 

                                                 
3 С този термин тук се назовава българският книжовен език в етапа на по-нататъшното 

му усъвършенстване и функциониране (т.е. след етапа на формирането му до наши дни). 
4 Особен интерес в това отношение представлява не/авторитарният маниер в 

издателската политика (доколкото е единна) в различни средища на българската книжовна 
дейност – в Цариград (напр. в Община на Блъгарската книжнина), в Румъния, Болград и др. 
Мястото на тази обширна тема не е тук. 



някои си мъчности на българското правописание” от Г. Кръстевич, писани 
през 1844 г. 

Циркулярното писмо на В. Априлов от 1836 г.5 до българските 
книжовници е широко коментирано в историята на НБКЕ. Този 
филологически трактат е известен още под заглавието „Мнение на Василий 
Априлов относно просветата на народа” и след „Филологическо 
предуведомление” на Неофит Рилски е второто цялостно излагане на 
програма за езика. Една от идеите в писмото се отнася до правописа, който 
според автора трябва да се устрои по възможност най-демократично. Той 
предлага да се използва 24-буквен състав, реформиран по руски образец. 
Цветът на тогавашното пишещо общество в България не приема всички 
предложения на Априлов – независимо от прогресивния им характер, то се 
противопоставя особено срещу предложението за новия състав на азбуката. 
Основната причина е не само опитът да се разруши домашната традиция, но и 
неприемливите от филологическа гледна точка иновации. Българските 
книжовници обаче не го приемат и заради дидактичния маниер на Априлов. 
До този момент в езиковата им практика и в разменяните писма преобладава 
неавторитарният тон. Изпълнени със скромност, ненатрапчиви са обясненията 
им за правописа или употребата на едни или други езикови форми. Те не 
могат да приемат неговата самоувереност, още повече, че Априлов, за разлика 
от тях, е далеч от българската действителност. Самият той в писмо до Ю. 
Венелин от 22 май същата година отбелязва: “слабо помним своя език” 
[Априлов 1968:235]. Неговата загриженост за книжовния език не е могла да 
разчупи отношението им и поради факта, че дълбоко в себе си те са се 
смятали за по-добри познавачи на българската езиковата ситуация. 
Осъзнавайки комуникативния маниер във филологическата им дейност, явно 
Априлов е решил да обясни постъпката си и малко по-късно през същата 
година, в статията „Мисли за сегашното българско учение”, публикувана и в 
сп. “Любословие”, пише: „Да не помисли някой, чи писахми горното писмо 
(1836 г.), за да ся покажим самоправний поправител на българската 
словесност. Това може да стане сос общото согласие на учителите и 
писателите, на които и предложихме нашето мнение по пример руский…” 
[Априлов 1968:193]. Те не откликват на предложението му, затова и Априлов 
с огорчение пише през 1841 г. в „Денница на новобългарското образование”: 
„Със своето циркулярно писмо от 1836 година аз подканих всички наши 
писатели да възприемат едни и същи граматически правила за българския 
език, но това бе напразно: никой не иска да отстъпи нито с една крачка” 
[Априлов 1968:44]. 

Предлагайки правопис “според както се говори”, Априлов обаче „не се 
осмели да прокара в книжовната си практика това, което сам бе почнал да 
препоръчва” [Мирчев 1979: 373]. Едно от обясненията е, че се съобразява с 
тяхното несъгласие. Според нас причината не е само тази: той възприема и 
                                                 

5 Циркулярното писмо на Априлов се намира в „Известия на Архивния институт”, 
1957, кн. І, София.  



дори защитава маниера на „българските писатели” да се присъединяват към 
преобладаващото6. Това се доказва в публичната полемика под формата на 
писмо до автора на студия за българите в сп. “Москвитянин” (бр. 5, 1842 г.) 
проф. А. М. Соловьов, озаглавена „Допълнение към книгата “Денница на 
новобългарското образование”. В него между другото изказва мнение за 
езика на К. Огнянович, в чието „Житие светаго Алексея” определителните 
членове липсват, но който по-късно променя практиката си и започва да ги 
използва. Априлов, който употребява редовно членни форми в преписката си, 
със задоволство установява: “За негова чест може да се каже, че той не е 
закоравял идиогномон7. Защо да не се съгласи с общото мнение, а да плава 
против течението?” [Априлов 1968:172]. А по-нататък отбелязва: „От само 
себе си се разбира: тъй като целият народ употребява членната форма, не 
може и те (българските писатели, Н.Н.) да не я приемат, защото да поправяш 
езика по свой произвол би било химера; и без това има неща, които трябва да 
се поправят, като различните форми на члена, на падежите, глаголните 
спрежения и други подобни” [Априлов 1968:174]. И по-нататък се обръща към 
книжовниците: „Но помислете добре, родолюбци!… Дали мислите, чи ще 
обърните народът да върви по волята ви? Имате погрешка, любезни! Това 
никога няма да стане, многото число не следува за малкото. Ми требува да 
следуваме за народът и по неговият говор да сочинявами граматики и да 
пишем помежду си, инак плаваме против водата” [Априлов 1968:195-196]. 
Парадоксалното на пръв поглед в случая е това, че Априлов, размахвайки 
пръст, укорява и призовава към неавторитарност онези, които не желаят да се 
подчинят на узуса. Всъщност именно тази линия води до схващането, дълги 
години господстващо в историята на НБКЕ, че борбата между школите от 
втората четвърт на ХІХ в. се увенчава с успех в полза на Новобългарската 
школа. 

Третото публично писмо принадлежи на Г. Кръстевич. Всъщност 
това са четири писма – „За азбуката”, „За члена”, „За падежите” и „За 
глаголити” [вж. подр. Керемидчиев 1943:75-83], изпращани до неговия пръв и 
обичан учител Р. Попович. След критичния преглед на Р. Попович те са 
публикувани през 1859 г. в сп. “Български книжици”, излизало в Цариград. 
Същата година се отпечатват и като отделно издание.  

В четирите си писма Кръстевич кореспондира с мненията на Ю. 
Венелин, В. Априлов и Неофит Рилски, като оспорва някои от тях, други 
подкрепя, показвайки завидна осведоменост върху граматиката – напр. 
проявява задълбоченост върху семантиката на някои глаголни времена, 
формулира правилото за ятовия преглас, мотивира днешното условно 
графично отбелязване на пълните членни форми и др. [Първев 1961-1962:138]. 
Първото писмо има най-остър диалогичен характер – то е „скрита полемика с 
В. Априлов” [Керемидчиев 1943:76] и е отправено срещу неговите „оскудни” 
                                                 

6 Преобладаващото по принцип формира естествените норми [вж. напр. Босилков 
1982:18]. 

7 Идиогномон (гр.) – ’човек със собствено, оригинално мнение’. 



букви (Кръстевич прибавя към предложените от Априлов букви още осем и 
един доста етимологичен правопис). Интерес по отношение на тезата ни за 
търсене на съгласие представлява мнението на Кръстевич за краесловния ер: 
той е съгласен да не го употребява, ако сам Априлов е последователен (а той 
не е). Самочувствието на Г. Кръстевич идва от добрата му информираност. 
Следвайки право в културната столица на Европа, Париж, и ползвайки 
няколко езика, той е познавал добре трудовете на П. Й. Шафарик, Й. 
Добровски, К.Ф. Калайдович, Ю. Венелин, французина Н. Ланде и др. 
Въпреки острия критичен тон на места в писмата си Кръстевич не е 
авторитарен, т.е. той не настоява непременно да бъде последван като 
единствения, който знае правилния път. Но от друга страна, писмата му 
илюстрират убеденост в правотата и компетентност, които издават усещането 
му за авторитет и престиж. Идеята на Кръстевич за съобразяване с говоримата 
реч именно, а не за създаване на изкуствен архаичен език, кристализира в 
схващането “Да пишем, както говорим, обаче по онова наречие, което е най-
ближно и най-съобразно със старобългарския език”. То съчетава двете начала 
във формирането на НБКЕ: комуникативното и традиционното. Затова 
именно Р. Попович смята, че тя трябва да се изложи публично, като издава 
писмата в периодиката, а след това и в специална книжка. Тази идея всъщност 
по различен начин е била изразявана и въплъщавана в практиката на мнозина 
книжовници от третата четвърт на 19. в. Тя заляга и в основата на Българското 
книжовно дружество, а и по-късно, след Освобождението, когато вече не е 
била коментирана, а просто прилагана, тъй като общественият договор е бил 
постигнат. 

През октомври същата година, 1844, Г. Кръстевич обнародва статията 
си “Кое е средството на просвещението” в сп. “Любословие”, в което хвали 
повика на редактора К. Фотинов за установяване на книжовния език чрез 
съставяне на един български “Лексикон”. “Той не пропуска обаче да изтъкне, 
че подобно дело не може да бъде лесно извършено, и то само от „едного или 
двамина”. Потребни са за такова трудно предприятие поне пет-шест души, 
освободени от всякаква друга грижа и посветени изключително на важната 
задача, при осигурена издръжка на архиереи, търговци и други 
“отечественолюбци”. Според Кръстевич пътят към средството за успеха – 
образованието – може да се постигне само чрез “академиите (училищата) на 
общоговоримите язици на всеки народ” [Арнаудов 1966:15]. Кръстевич, който 
добре познава устройството на Френската академия, предлага пет-шест учени 
българи да се заемат със съставянето на речник, учебници за основните и 
средните училища, преводи на книги по методика и пр. Разсъждавайки в този 
дух, големият български историк на възрожденската книжнина М. Арнаудов 
стига да извода, че възрожденските книжовници са се чувствали самотни в 
начинанията си – липсвало им е общество, в което да намерят подкрепата, че 
са избрали правилния път.  



2. Темите за създаването и функционирането на Филологическото 
общество в Брашов и на Българското книжовно дружество в Браила 
неведнъж са били обект на коментар в историята на НБКЕ. 

2.1. През 1821 г. В. Ненович се заема със съставянето на „българска 
граматика и български речник (изтълкуван по гръцки, руски и румънски),… 
но като не могъл да реши сам някои основни въпроси на езика и правописа, 
предложил да се образува за целта едно “Филологическо общество” 
[Арнаудов 1966:10]. Така в първите десетилетия на 19. в. в гр. Брашов, 
Румъния, четирима младежи стигат до идеята заедно да обсъждат въпроси, 
свързани с българския език. Това са В. Ненович, Ан. Ст. Кипиловски и 
бъдещите доктори П. Берон и И. Селимински. Групата им, т.е. 
Филологическото общество, е първият опит за колективно решение на 
езикови въпроси. Въпреки че през 1824-1825 г. те са водили оживени спорове, 
„при което много страст и педантична нетърпимост е проявявал преводачът 
Анастас Кипиловски” [Арнаудов, пак там], те споделят един общ възглед: 
прекият път към образованието е живият, говоримият език.  

Не намират обща позиция единствено по въпроса за означаването на 
вокала [ъ]. Така или иначе езикът на съчиненията им има „еднотипен 
характер” [Русинов 1973-74:540], което доказва, че са постигнали общо 
мнение. Четиримата възрожденци, жаждущи за българско образование, имат 
амбициозната задача да издадат българска граматика, речник и сравнителна 
граматика на четири езика, а така също и буквар, свещена история и 
христоматия с евангелски текстове за малките ученици. За съжаление, 
създаването на Обществото остава опит; опит остават и намеренията им да 
издадат книгите. Както е известно, то просъществува твърде кратко време, а 
от издателския им план излизат само последните три книги – Рибният буквар 
на П. Берон, „Священна история” на В. Ненович и „Свещенно цветообрание” 
на А. Кипиловски. Главна причина за разпадането е младостта на членовете 
му – те поемат в различни посоки, за да продължат образованието и научната 
си кариера.  

Има обаче още една причина: дейността им се разминава 
хронологично (с около 10 г.) със създаването на съответната комуникативна 
ситуация, изискваща решаването на главния проблем, който поставят – 
основата на НБКЕ. В предговора към Буквара си П. Берон демонстрира 
амбицията да пише на говорим език – „както хортувами” [Берон 1964:150-
151]. Така те, дори да биха желали авторитарно да наложат възгледите си 
върху дейността на книжовници от същото време, нямат необходимите 
предпоставки и условия. Най-важното обаче е, че в постигането на консенсус 
авторитарността им е била чужда. Т.напр. сигурно е, че въпреки 
разногласията относно отбелязването на вокала [ъ] – един от крайъгълните 
камъни на възрожденския правопис, П. Берон се е чувствал особено близък и 
с В. Ненович, и с Ан. Кипиловски, тъй като на с. 5-6 в буквара си дава 
препоръчителни библиографични бележки за техните книги. Дълго време те 
поддържат връзка чрез писма. В. Ненович пък, като учител и депутат на 



българската емиграция във Влашко, подготвя много от условията за дейността 
на д-р П. Берон [вж. подр. Бояджиев 2003]. Това означава, че са изпитвали 
един към друг толерантност и не са смятали, че мнението на кой да е от тях е 
било по-стойностно. От друга страна, след едногодишно учителстване в 
Брашов И. Селимински открива в Сливен през 1824 г.8 славянобългарско 
светско училище, в което набляга на обучението по български език [Арнаудов 
1938:122-123]. Годината на въвеждане на обучение по български език едва ли 
съвпада случайно с годината на отпечатване на Рибния буквар от неговия 
съратник и приятел от Брашов – няма съмнения, че е преподавал по него. Това 
е още едно свидетелство за поддържане на колективно мнение между 
бившите членове но Обществото. 

Техният маниер – да поставят проблем и да предлагат решение, без да 
го налагат, – бива подет и от други. Известни са в историята на НБКЕ 
реакциите на К. Огнянович, на Неофит Рилски, а веднага след това на В. 
Априлов, Хр. Павлович, К. Фотинов и др. От друга страна, колективният акт, 
чрез който въвеждат в писмени текстове възгледи за особеностите на 
училищния език, без да е авторитарен, има сам по себе си авторитет и слага 
отпечатък върху споровете за основата на книжовния език през втората 
четвърт на 19. в.  

2.2. Когато през 1869 г. в Браила се създава Българското книжовно 
дружество (БКД), комуникативната ситуация е вече променена. Много от 
основните въпроси са намерили решението си – като например въпроса за 
основата на НБКЕ. Това е времето, в което вече се коментират кодификацията 
на отделните норми и правописът, в резултат на което възникват няколко 
модела. Сред тях е и моделът на един от неговите първооснователи, бъдещия 
пръв редактор на органа на БДК “Периодическо списание” Васил  Димитров 
Стоянов, тогава все още студент по славистика в Прага. В статията си 
“Бележки върху правописанието”, публикувана в издавания от Н. Първанов в 
Белград в. “Въсток” (2/17 август 1865 г.), той подчертава необходимостта от 
полемика по въпросите на българския книжовен език особено между ония от 
съвременниците си, “които отбират малко много от филология”. Не настоява 
авторитарно, че предложеното от него “правописание” е най-доброто. 
Допуска дори възможността то “до край да се разпадне, като мине през 
критиката на други някой вещ филолог български” [Вачкова 2005:181]. По-
късно “Периодическо списание” продължава тази политика. Още в първата му 
книжка В. Д. Стоянов пише на с. 12-13 в статията си “Няколко думи за 
изучавание и обработвание на българский сегашен език и за народната ни 
книжнина въопште”, че то “няма да взема никакви изкуствени мерки, няма да 
кове нови думи”. Езиковата политика на Дружеството се опира на две начала: 
стремеж към константност на езиковите форми и утвърждаване на 
наддиалектен езиков модел [Иванова 1998:124]. Това твърдение, както и 
намерението на Марин Дринов – че БКД “Няма да кове нови думи, нито пък 
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да съчинява нови начини за изражения” (кн. ІІ, 1870 г.) – ясно изразяват 
идеята за неавторитарност в дейността му. На предложението на К. Шапкарев 
за изкуствена (т.е. авторитарна) обработка на НБКЕ Дринов отговаря 
еднозначно, че е недопустимо. Диалогът им дава основание да се твърди, че 
“М. Дринов особено набляга на мисълта, че БКД няма и не може да има 
монопол при разрешаването на въпросите относно БКЕ” [Попов 1959:87]. 

Тази линия на поведение на Дружеството е отбелязана и от Н. Иванова 
при сравнение на сръбската с българската езикова политика. “Известно е – 
пише тя, – че Дружеството за сръбска словесност в Сърбия предприема 
значителни опити за външна намеса в регулирането на книжовноезиковото 
развитие, които обаче не винаги са последователно съобразени с обективните 
нормализационни процеси. Същевременно БКД... не смята за целесъобразно 
прилагането на изкуствени мерки за ускоряване на унификационните 
тенденции в изграждането на книжовната норма. В това отношение то не 
представлява изключение от останалите школи с новобългарска ориентация. 
Независимо от различията в отделните езиково-правописни модели техните 
представители Й. Груев, Ив. Момчилов, Л. Каравелов не се стремят да 
наложат своите нормативни решения като окончателни и общозадължителни” 
[Иванова 1983:160]. Според авторката главната причина е в липсата на 
държавна организация в България, като в същото време отбелязва: „Но 
формирането на книжовните норми в българските условия има това 
предимство, че се осъществява в по-жива връзка с обективната нормализация 
и по-непосредствено се регулира от нея. Значително по-безкомпромисната 
позиция на Караджич към книжовното наследство и съответно толерантността 
към езика на старината от страна на новобългарската школа се дължат не само 
на различията в нормализационните тенденции като цяло, но и на 
спецификата в конкретните условия на кодификацията” [Пак там]. Именно 
тази специфика е наречена тук неавторитарност. 

Неслучайно в статията си „За новобългарското азбуке” М. Дринов 
смята, че за постигането на един общ писмен език “се иска сговорът поне на 
по-пръвите ни писатели, а този сговор не може да стане без големи или малки 
препирни”. В този контекст той дава за пример сърбите, чиито езикови 
спорове продължават почти век – докъм 1860 г., а също и чехите, чиито 
спорове кулминират през 1842 г. и завършват около 1850 г. Той иска да 
предотврати нещо подобно у българите – една ненужна и “безполезна 
случайност”. Всъщност пасажът за сговора и препирните се повтаря от 
статията “За езикът” (в кн. І, 1870 г.), когато М. Дринов коментира нуждата 
“да се приеме еднакво правописание”. В нея той подчертава: “За това нещо се 
иска сговорът поне на по-първите ни писатели, а този сговор не може да стане 
без големи или малки препирни, за които ще трябва много или малко време”. 
Консенсусът според него изисква време, защото не може едно единствено 
мнение да се постанови, да се приеме и най-важното – да се следва от 
обществото с един единствен акт. Именно затова и „писателите” от цялото 
Българско възраждане са склонни да не бързат, да изчакват, докато мнението 



им бъде подложено на съда на обществото. В този дух редакторите на 
„Периодическо списание” проявяват толерантност, заявявайки, че ще приемат 
материали и с различен от приетия от списанието правопис, защото са 
склонни да се доверят на езиковия гений на народа. По пътя на сговора тръгва 
и самото БКД, което “призовава на помощ всичките готови за тази работа 
работници” [с. 12]. 

3. В литературата по история на НБКЕ е коментирана скромността на 
възрожденския книжовник (субективна, но и обективизирана от липсата на 
солидно университетско филологическо образование), която не му дава 
самочувствието да извърши авторитарен акт – подобно на Вук Караджич 
например. За отбелязване е обаче, че има самочувствие, когато трябва да 
критикува събрата си по перо, често доста грубичко и крайно. Няма 
самочувствие за еднолична интервенция там, където е необходима колективна 
работа – това е неговото разбиране. Пък и при изграждането на НБКЕ никой 
от книжовниците или групите книжовници не възприема формирането му 
като акт на основаване (както при някои млади КЕ), които са ползвали за 
писмена комуникация чужди или мъртви езици. И доколкото приемаме 
нормата и кодификацията като обективна и субективна страна на 
книжовноезиковото формиране [Иванова 1983:128], то сведената до минимум 
авторитарност в българския случай е повлияна от многовариантността в 
обективната страна при формирането на нормата – пряко следствие от 
дълбоките и нямащи адекват в другите славянски езици промени в 
структурата им. 
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COMPONENT ГОДЕ IN BULGARIAN AND ГОД IN SERBIAN LANGUAGES 

Božo Ćorić (Belgrade) 
 
Etymological dictionaries of Slavic languages offer the data about the fact that Bulgarian 
and Serbian languages have specific postpositive morphological means to form the 
determined groups of pronominal words. In Bulgarian, the means analyzed in this paper is 
годе, and in Serbian is – год. The task of this paper is to show the degree of occurrence of 
these components in the two related languages, on the synchronic level and by the help of 
contrastive methodology, following the presence of the analyzed components in 
grammatical and lexicographic literature. The morphological and semantic, as well as the 
prosodic and orthographic sides of the compound formations will be analyzed. 

Key words: particle, Bulgarian, Serbian, undetermined pronouns, general pronouns. 
 

 
1. Повод. У речницима у којима се дају подаци етимолошке природе 

међу финалним партикулама наводи се и -gode, при чему се као потврде 
наводе  примери kojgode, kakvo-gode (из бугарског језика) и (t)kogod, štogod, 
kadagod (-gođ) (из српског језика)  [ЕРСЈ 1973: 312].1 види се продуктивност и 
фреквенција Полазећи од наведених података етимолошке природе, 
покушаћемо, анализом граматичке и лексикографске литературе, приказати 
слику употребе наведене компоненте у савременим језицима – бугарском и 
српском. 

2. Бугарски језик. У бугарским језичким приручницима 
(граматикама и лексикографској литератури) информације о компоненти –
годе врло су оскудне. 

2.1. У најновијој бугарској граматици говори се о честици (речци) 
годе у саставу неодређених заменица образованих од упитних заменица, а 
потврде су груписане према семантичком критeријуму: лице - кой-годе; 

                                                 
1 У ЕРСЈ 1979 под *godě стоји да је у питању прилог, а одговара бугарском годе, што се 
потврђује са кой годе, односно српскохрватском годе, годи. 
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нелице - що-годе, какво-годе; особина - какъв-годе; количина - колко-годе, що-
годе. Констатује да су то сложене речи са два акцента, да те формације 
ишчезавају из језика (због семантичке блискости са другим заменицама), те да 
неодређене заменице са годе укључују у основно значење и прагматичну 
оцену вредности референта [Ницолова 2008: 199-202]. 

2.2. У лексикографској литератури ситуација је слична. БТР 2003 
даје врло кратку информацију о овој компоненти: „-годе част. 
Словообразувателна част., съставна част на сложни неопределителни 
местоимения и наречия, образувани от въпросителни мест. и нареч., напр.: 
какъв-годе, кой-годе, що-годе и под.” Даље у речнику, међутим, међу 
одредницама нема какъв-годе, кой-годе, али има що-годе („нарч. Малко 
нещо, какво и да е, поне мъничко”). Уз одредницу колко налазимо, у дну 
речничког чланка, колко-годе („поне малко, но да не никак; щто-годе”). 

2.3. Историјске граматике бугарског језика такође садрже податке о 
посматраним структурама. У свима њима у питању су неодређене заменице, а 
налазимо тамо следеће примере: кой-годе, що-годе, какъв-годе [Харалампиев 
2001: 119], кой-годе, що-годе, какъв-годе, колко-годе, чий-годе [Първев 1975: 
137; 143; 350], що-годе, какво-годе [Мирчев 1963: 172]. Види се да број 
потврда варира од аутора, до аутора. Занимљиво је да историчари језика 
узимају 17. век као време појаве оваквих неодређених заменица у писаним 
споменицима [Харалампиев 2001:119]. Компонента годе сматра се честицом 
(речцом) која служи за формирање неких речи и граматичких форми [Първев 
1975: 350]. 

3. Српски језик. Граматичка и лексикографска литература у 
неједнакој мери посвећују пажњу структурама у чијем саставу долази 
компонента год: у једнима  се о њој говори са гласовног, морфолошког, 
синтаксичког, прозодијског и ортографског гледишта, а у другима се дају 
само узгредне, углавном оскудне напомене. Ни у једној граматици, међутим, 
не налазимо комплетну и систематизовану обраду структура са овом 
компонентом, а информације о самој компоненти, прозидији, њеној 
категоријалној и функционалној припадности су различите. 

3.1. Гласовни лик. У старијим граматикама поред стандардног лика (-
)год наводи се и лик (-)гођ, што је у складу са чињеницом да су се прве 
граматике заснивале на корпусу народног језика (сакупљеног трудом Вука 
Стефановића Караџића у 19. веку) [Лескин 1914; Маретић 1963]. Млађе 
граматике имају, по правилу, само лик (-)год. 

3.2. Категоријални статус. Компонента год, која никада не долази 
самостално, већ увек у одређеној вези са другим речима, неједнако се 
статусно одређује. Понегде се њен статус и не операционализује, већ се само 
говори о томе да долази уз заменице, прилоге и сл. Међу називима који се за 
њу у граматичкој и лексикографској литератури користе, најчешћи су: прилог, 
речца, допусна речца, честица, партикула, постпозитивна партикула, 
суфикс, модификатор, допусни формант. 



3.3. Заменичке структуре. Компонента год долази иза упитних 
именичких и упитних придевских заменица, производећи групацију 
неодређених и групацију општих заменица. 

3.3.1. Неодређене заменице. У граматичкој и лексикографској 
литератури функција компоненте -год најчешће се везује управо за групацију 
неодређених заменица. Граматичари обично констатују да компонента год 
упитним (релативним) заменицама дају значење неодређености па се онда 
међу неодређеним заменицама наводе примери типа: когод (ткогод), штогод 
(штагод); чијигод (чијагод, чијегод), којигод (којагод, којегод), какавгод 
(каквагод, каквогод), коликигод (коликагод, коликогод). Понеки граматичари 
говоре и о томе да се компонентом -год заправо појачава већ постојеће 
значење основних заменица, односно да се, додавањем компоненте –год, 
такво значење морфолошки маркира. У примерима типа: може ко рећи да си 
ме видела тамо = може когод рећи да си ме видела тамо (значење неко), 
додаћу овде што из своје књиге... = додаћу овдје штогод из своје књиге 
(значење нешто).2 

3.3.2. Опште заменице. Већина граматика даје опис и друге функције 
компоненте год употребљене уз упитне (релативне) заменице, при чему се, 
начелно, наводе исте заменичке формације, али у друкчијем ортографском 
руху:  ко год (тко год), што год (шта год); чији год (чија год, чије год), који 
год (која год, које год), какав год (каква год, какво год), колики год (колика 
год, колико год). Овакве структуре именују се, у неким граматикама, општим 
заменицама, док неки аутори уз овакве структуре дају описно значење, без 
сврставања у конкретну заменичку групацију. Понеки граматичар указује на 
то да компонента год у наведеним примерима има функцији да својим 
присуством морфолошки маркира већ постојеће значење основне заменице. У 
реченици: Брат је мио које вере био, заменица који је заправо општа 
заменица, а та њена карактеристика се формално може „појачати” и постати 
видљивија додавањем компоненте год: Брат је мио које год вјере био.3 

3.3.3. Дистинкције. Будући да постпозитивна компонента год долази 
уз исте заменице, јавља се потреба да се прецизније дистанцира једно од 
другог значења. У томе граматичари различито поступају, али се њихови 
покушаји дистанцирања семантике двеју групација заменица могу свести на 
три критеријума: прозодија, ортографија, ред речи. 

                                                 
2 Исп и примере: Наћи ће се к о г о д да се заинтересује за ову ствар. — Ја не знам да ли ће то 
кадгод и к о м е г о д пасти на памет. — Ваљда ће се к о г о д сетити.— Од распродатих 
књига ће одужити дуг за штампање, а можда ће му ш т о г о д  и претећи. — Да ли је ту још 
ш т о г о д остало ? (Стевановић 1975: 293). 
3 Исп. и примере: К о  г о д буде желио да зна, рећи ћемо му. — К о  г о д се обратио за помоћ, 
а била му је потребна, тај ју је и добио. — К о ј и  г о  д  је  што тражио и нашао је. — Ч иј а  
г о д  да је та ствар, њу треба вратити власнику. — С  к а к в и м  г о  д  му се питањем 
обратите, он ће вам дати одговор на њ. — Затражи у мене  ш т о  г о д  желиш и ја ћу ти 
дати, рече он. — К о м е  г о д се обратио с каквим питањем, свако му је одговорио. — К о ј и  
г о д  је од наших тим зликовцима пао у руке, тај је главом платио” [Стевановић 1975: 293]. 



3.3.3.1. Прозодија. У већини случајева дистинктивна функција акцента 
могла би се представити на следећи начин:  

а) когод (=неко), штогод/штагод (=нешто); чијигод (=нечији), 
којигод (=некоји/неки), какавгод (=некакав).4 У питању су, како се види из 
семантичког еквивалента, тзв. неодређене заменице; 

б) ко год (било ко), што/шта год (све што), чији год (било чији), који 
год (било који), какав год (било какав), колики год (било колики), односно ко 
год,  што/шта год, чији год, који год, какав год, колики год. Овако се у 
граматикама прозодијски представљају тзв. опште заменице. Двојак начин 
акцентовања у директној је вези са начином изговора оваквих структура: у 
једном случају изговарају се као целина, а у другом случају наглашава се 
изговор оба члана структуре. По нашем мишљењу, овакве структуре имају у 
говору и трећу прозодијску варијацију, а она се поклапа са прозодијом 
неодређених заменица (под а). Дистинктивну улогу тада преузима контекст и, 
евентуално, ортографија (раздвојено писање). 

3.3.3.2. Ортографија. Начелно, постоје два начина писања структура 
са компонентом год: скупа и одвојено. Начин писања стоји у функцији 
семантичке дистинкције: скупним писањем маркирају се неодређене, а 
одвојеним – опште заменице. У Правопису [1963] стоји: „И допусни формант 
год пише се заједно с претходном заменицом или прилогом, али само кад је 
ненаглашен и кад појачава неодређено значење: ако когод дође (’неко’, ’макар 
ко’), ваљда ће штогод наћи, нека кадгод наиђе. У свим осталим случајевима 
допусне речце пишу се одвојено: ко год хоће нека дође, јавља се кад год му 
треба;...” (113). Међутим, у пракси се овакав захтев граматичара и Правописа 
не поштује, те у текстовима наилазимо на спојено писање и онда када су у 
питању опште заменице.5 

3.3.3.3. Ред речи. Онда кад заменице имају опште значење, мугуће је 
уметање енклитика између основне заменице и постпозитивне компоненте: 
Што си ми год говорио, било је корисно. А кад је значење неодређено, 
уметања нема: И ја сам могао штогод за тебе учинити.6 

3.4. Прилози. У српском језику компонента год долази и уз упитне 
прилоге, такође у два значења, као и код заменица, због чега се ове структуре 
понегде и називају заменичким прилозима, односно про-адвербима 
(прономиналним адвербима). У неодређеном значењу ортографска и 
прозодијска слика је слична оној код заменица: гд(ј)егод (=негде/негдје), 

                                                 
4 Акценат није у свим приручницима једнак, нити су сви аутори посвећивали једнаку пажњу 
акцентовању ових структура. Тако се поред когод), штогод и сл.,  среће и когод, штогод и сл., а 
понегде се наводе као дублети. 
5 Исп. примере из корпуса математичког факултета: Штагод да се десило с мојим умом, сам 
сам то учинио. Штогод је чинио, чинио је „по здравом разуму”. Когод се паметан или бар 
обавештен у то упуштао, свестан је да у култури промене, по природи ствари... итд. 
6 Исп. и следеће потврде: К о  ј е  г о д  за то чуо, свако се ражалостио. — К о ј и  им  је  г о д  
пао у руке, свакије платио главом.— Ш т о  је  г о д  замислио, то је и остварио. — К о м е  се  
г о д  обратиш с каквим питањему он ће ти најљубазније одговорити. — К а к в и  су  г о д, 
наши су и ми их морамо примити. — К а к а в  им је  г о д  посао пао у део, они су га и обавили. 



камогод (=некамо), какогод (=некако), коликогод (=неколико), кадагод/кадгод 
(=некад). Дакако, и овде су компонентом –год (као трворбеним формантом) 
морфолошки маркирана већ постојећа недоређена значења упитних прилога. 
И у оном другом значењу, општем, прилике су сличне оним код заменица, 
што што се ортографије и акцента тиче: гд(ј)е год, докле год, камо год, како 
год, колико год, кад(а) год, односно гд(ј)е год, докле год, камо год, како год, 
колико год, када год/кад год.7 И овде се, наравно, енклитике могу уметати 
између саставних елемената заменичке структуре. 

3.5. Везници. Будући да све упитне заменице и сви упитни прилози 
имају и своју везничку функцију, подразумева се да ће тако бити и онда кад уз 
њих долази компонента год. Специфичност српског језика је у томе што се 
ова компонента налази и уз један „прави” везник – док, дакле ствара се 
везничка формација док год. Познато је да везник док долази, поред осталог, и 
у сложеним реченицма у којима радња главне реченице престаје кад почне 
радња зависне реченице, као у примеру: Спавали смо док сунце није ударило 
кроз прозор. У таквим реченицама често се уз док користи год, па реченица 
гласи: Спавали смо док год сунце није ударило кроз прозор.8  (Исп. и: Чекамо, 
чекаћемо док  не дође. = Чекамо, чекаћемо док год не дође.) Начелно, везници 
нису носиоци акцента (иду у ред клитикâ), постоји могућност да неки од њих 
ипак буду акцентогени, посебно онда кад имају сложенију структуру, као у 
овом случају. Отуда би се иста реченица могла представити прозодијски на 
више начина: 

а) Чекамо, чекаћемо док�год�не�дође. 
б) Чекамо, чекаћемо док�год не� дође. 
в) Чекамо, чекаћемо док�год не�дође. 

Начелно, везничка формација се пише раздвојено, као у напред 
наведеним реченицама, међутим врло често се одступа од овог правописног 
принципа. Наиме, изговор ове структуре је, начелно, догод (под а и в редовно, 
а под б по правилу), што је и довело до „нерегуларног” писања.9 Наравно, и 
ова конструкција може бити раздвојена енклитиком: Док је год понуда 
нелегална, профит ће бити астрономски. (= Док год је понуда нелегална, 
профит ће бити астрономски). 

3.6. Речце. У граматикама се обично не пише о томе да се и иза 
поредбене речце као јавља компонента год. И доиста, конструкција као год 
није честа у савременом језику, а новије генерације осећају је као архаизам. 
Па ипак, за њу и у савременом језику има потврда. Занимљиво је да у једној 
                                                 
7 Ни у оваквим структурама не поштује се захтев о одвојеном писању, што показују примери 
типа: Мама плаче кадгод ми дође у посету. И то какогод да се анализира: и у односу на 
претходни месец, тј. овогодишњи април , и у односу на исти месец. Кудгод се окрене на све 
стране се певуши или глуми [Корпус ]. 
8 Исти се ефекат постиже и употребом компоненте све у препозицији: Спавали смо све док 
сунце није ударило кроз прозор. 
9 У Корпусу савременог српског језика има преко десет примера који илуструју спојени начин 
писања везничке конструкције док год. Исп. нпр.: Ти нећеш остати удовица догод сам ја у 
животу [Корпус]. 

http://www.korpus.matf.bg.ac.yu/korpus/korpus_src.php?a=s&q=Dok%20god&c=16&mo=2000&cx=100&cs=checked&s=2&so=0
http://www.korpus.matf.bg.ac.yu/korpus/korpus_src.php?a=s&q=Dok%20god&c=16&mo=2000&cx=100&cs=checked&s=2&so=0


граматици сам аутор веома често у свом језику има конструкцију као год, али 
је граматички нигде не операционализује. Исп.: „Прилог где (и где год) и у 
основној својој функцији везивања зависних реченица за управне, као год и 
друге прилоге за место: куд(а), камо, докле, одакле и откуда, — чешће 
срећемо у случајевима где према њима имамо неки корелатив него без њега” 
[Стевановић 1974: 882]. 

4. Закључак. Изнета анализа јасно показује огромну разлику међу 
двама језицима у погледу продуктивности, фреквенције, компатибилности и 
функционалног капацитета структура у чијем се саставу налази асемантичка 
компонента годе, односно (-)год. 

4.1. У једном језику – бугарском, структуре са компонентом годе, 
генетски еквивалентном српском (-)год, налазе се на крајњој периферији, 
непродуктивне су, на путу ишчезавања из свакодневне употребе. Граматичка 
и лексикографска литература имају унифицирану акценатску и ортографску 
форму (акценат је на оба члана структуре, а елементи су повезани цртицом). 
Компонента годе сматра се честицом (речцом), а долази као саставни део 
неодређених заменица и прилога.10 Из примера који се наводе не види се да ли 
као део придевских неодређених заменица долазе у сва три рода (осим ако се 
то не подразумева). 

4.2. У другом језику – српском, слика је сасвим друкчија: реч је, 
начелно, о продуктивним структурама, фреквентним у свим видовима 
комуникације, у свим функционалним стиловима савременог српског језика. 
За разлику од бугарског, речца год има две функције. 

4.3.1. У једној функцији долази у неодређеним заменичким и 
прилошким формацијама (pronomina indefinita и pro-adverb), са уједначеним 
ортографским и акценатским ликом (спојено писање и акценат на првом делу 
структуре). Тада се ради о некој врсти творбеног форманта –год којим се 
образују сложене заменице и прилози. Начелно, ова сложена структура је 
плеонастичка форма простих заменица и прилога. 

4.3.2. У другој функцији долази у формацијама са општим значењем, 
те са неунифицираним акценатским ликом (могуће су чак три варијације) и 
углавном унифицираном ортографијом (растављено писање, уз могућа 
одступања у пракси). Ове друге формације долазе као везничке речи у 
релативним реченицама (што је у складу са чињеницом да све упитне 
заменице и сви упитни прилози имају функцију релативних везника). У 
српском језику компонента год долази и уз везник док, те уз поредбену речцу 
као. 
 

 
 
 

                                                 
10 У неким граматикама сматра се искључиво саставним делом неодређених заменица, мада се 
из примера види да у првом делу долази и прилог колко (колко-годе) [Ницолова 2008: 199]. 
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The present article considers sociolinguistic analysis of the text from the novel „On the 
golden land”, what has written at the 1934 – 1937 by N. Fuklev – Bulgarian writer from 
Ukrainian Republic. The first part of this novel was published at the 1934. This book 
dedicates the life of Bulgarian diaspora during the first ten years at XX century. It’s contens 
gives a chanse to illustrate the way, that Bulgarian dialects are developing and lifting on the 
higher hierarhycal vertical as far as regional variant thanks to Bulgarian-Russian diglossy. 
Absence of connection between the local Bulgarian dialects and the standard Bulgarian 
language during the past half of XIX and the first tens years of XX century leads to this 
result. The significant tendency of transformation from Bulgarian-Russian to Bulgarian-
Bulgarian diglossy, what observes during this period in Tavrija, appearances in the speech 
of the author. In this sociolinguistic situation Bulgarian standard language should take place  
of high variety code instead Russian standard language. 

Keywords: Bulgarian diaspora, sociolinguistic situation, diglossy, bilinguism. 
 
 
Цялата почти 200-годишна история на съществуването на компактните 

български етнични острови на територията на днешна Украйна (между Дунав 
и Днестър, т. нар. Онгъл; Кримския полуостров; Приазовието) показва колко 
зависи запазването на малцинствените култури, езиците, обичаите (да не 
говорим за просперитета на хората) от езиковата ситуация, която освен от 
обективните причини зависи и от езиковата политика на държавните 
институции в съответната държава. Въпреки че Кралска Румъния през 50-те и 
60-те години на Х1Х в. упражнява великодържавна политика, в 
административно-културния и географски център на заддунавските българи 
гр. Болград, където е открито първото национално пълно средно училище 
„Св. Св. Кирил и Методий”, са запазени учебни курсове за българско 
народознание. Към края на 70-те, след преминаването на Бесарабия към 
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Руската империя и прилагането на безжалостна русификаторска политика, 
Болградското централно училище е преименувано в Реална класическа 
гимназия, а в училищата по селата също са премахнати националните 
програми за обучение. След първите десетилетия на ХХ в., изпълнени с 
революции и войни, в Украинската република в края на 20-те – началото на 
30-те години започва да се прилага сполучлива за националните малцинства 
езикова и културна политика, изградена върху демократични принципи, 
между които има и един за активен строител на комунизма, който 
задължително трябва да притежава високо национално самоусещане. Във 
връзка с това през този период се създават български административни 
райони, където обучението се води на национален език. На български излизат 
до 20 заглавия вестници и списания, десетки и стотици учебници, специална 
и художествена литература. Всичко това допринася за появата на цяла 
кохорта млади автори, родени в Бесарабия и Таврия, които пишат творбите си 
на български език. Между тях са Н. Фуклев, Дм. Марков, О. Власов, Г. 
Журжер, И. Мавроди, М. Хаджийски и др. 

За таврийския български писател Н. Фуклев (13.12.1905 – 04.11.1938), 
роден в с. Преслав (дн. Приморско), Запорожка обл. в България е известно 
твърде малко. С няколко изречения споменава за него по-младият му колега 
М. Хаджийски в своята книга „Пуста чужда чужбина”. Той го нарича „голям 
български белетрист” [Хаджийски 1994:236], успял преди 1937 да издаде 
няколко книги разкази и първата част на романа „На позлатената земя”. 
Втората част, макар и завършена през есента на 1937, така и не вижда бял 
свят. На 04.11.1937 г. Никола Фуклев е разстрелян по обвинение в 
национализъм.1 

В романа „На позлатената земя” авторът скицира драматичните 
събития, които съпътстват повторното преселване на българите от Бесарабия 
в Таврия: „Когато в Ташбунар се пронесе мълва, че руският цар по Божа 
воля и благословение решил да даде земя на многострадалните братя-
българи в своята необятна страна, Хаджи Пею беше още ерген. Той 
оттогава се запали с желание заедно с другите селяни да избяга от 
Молдова, да се пресели в Русия, да вземе жена с голяма зестра и да заживее 
                                                 
1 Н.Фуклев е роден в семейството на народни учители: дядо му и баща му са прочути по 
таврийските села с високата си култура, благочестието си и религиозността си. Никола също 
притежава вродена интелигентност. Красив, висок на ръст, той обикновено е душата на 
компанията, съставена предимно от модерни украински писатели и поети: В. Сосюра, М. 
Рилски, Ю. Смолич. Между сънародниците си писатели в Украйна той заема особено място - 
човек с кристално чиста съвест, той през „лудите години на борбата с кулачество” се осмелява 
да каже истината за своето време. В разказа си „Вредители”, който по моя преценка е 
сатирично огледало за периода на колективизацията в българските села в Украйна, както и в 
романа „На позлатената земя” той разглежда дълбоките социални проблеми на диаспората: 
унищожаването на основния производител – заможния селянин поради политиката на 
колективизацията, водещата роля на интелигенцията в процеса на запазване на националната 
идентичност, езиковия въпрос като белег на социалното неравенство. Това ми дава право да го 
смятам за представител на литературното направление критически реализъм, алтернативен на 
соцреализма по негово време. 



като истински чорбаджия.” [Фуклев 1934:5]. По-нататък следва поредица от 
драматични събития, включително издайничества и убийства с единствена 
цел – пари. Основното действие на романа обаче се развива в по-късен 
период, първото десетилетие на ХХ в. Съставът на действащите лица 
позволява да бъдат представени различни обществени слоеве от тогавашното 
селско население: представителите на заможното среднячество, на дребната 
буржоазия, на малоимотните селяни, сезонните работници, а също и на ония, 
които отиват на печалба в града. Авторът спира вниманието си върху живота 
на селската интелигенция, описва първото поколение градски жители – деца 
на заможни селяни, станали студенти и гимназисти. Този широк обхват дава 
възможност да проследим качествените преобразувания в селската 
патриархална култура, в това число и селския диалект, трансформирал се от 
променящите се условия на живота на неговите носители. 

Езикът в романа може да се разглежда като пример за съотношение на 
първичния неподправен идиом на описания социум - диалекта на 
таврическите българи, и метаезика на автора, който също е носител на този 
диалект. От тази гледна точка текстът е особено ценен, защото представя 
диалекта по време на бързата му промяна, обусловена от бурните обществени 
събития, които нарушават предишната изолираност на преселниците. 
Отразени са в хода на сюжетното развитие не само архаичността на диалекта, 
но и явления на диглосия и билингвизъм, благодарение на които идиомът 
търпи промени, по-точно преминава от българско-руска към българско-
българската диглосия, издига се на по-високо ниво, стига до наддиалектната 
устна, а после и писмената форма. 

Диалектът е най-добре представен в речта на главния герой – Хаджи 
Стефан. Става дума за фонетично ниво, словообразуване, лексика. Тя е 
изпъстрена с грубо просторечни, пейоративни думи, като дриплювци, 
мързели, зурла мързишка, цървуланковка, голтаци, просяк нещастен. 
Неудържимият стремеж към власт и налагане на собствената воля лишават 
речта му от естествената стилистична диференциация, нещо повече – това 
води до прекратяване на комуникацията, което прави неговата реч 
дефективна. Дори в общуването с най-близките хора – с жена си и сина си – 
той употребява ругатни и заплахи: „Кучко проклета! Мама ти! Това ли те 
питам, калудо? Ще ти извадя душата…” или „Хей, магаре, целуни прага на 
къщата!” [Фуклев 1934: 13,20]. 

Околните, както заможните така и бедните селяни, открито изразяват 
своето отрицателно отношение към речта на героя. „Хаджията нека устата 
да затваря. За староста се тъкми, да управлява, а две думи свесни не може 
да каже”; „То и стария староста е добре лале, но Хаджията ще бъде още 
по-лош!” [Фуклев1934: 109,113]. Това са свидетелствата за възприемането на 
речта като едно от важните средства, чрез които се създава личен имидж. 
Така че българският селянин средняк е представен в романа като монолингва, 
което е характерно и за речта на другите селяни. Опити за преминаване към 
втори език в условията на тогавашна езикова ситуация, към стандартизирания 



руски език, се свежда до замяната на чуждите звукове в близки по звучене 
думи със фонеми от роден език: „Беше със вълчи билет” (рус. ‘волчий 
билет’). Ненормативното произношение на заемките се обяснява с 
проникването им по устен път: „Ко значи спикитакел? – Дурак, до сега не 
знае. Картинки! Гаче в город не бил…” [Фуклев 1937: 303]. 

Диапазонът на субординативния билингвизъм е свързан първо с 
разрешаването на проблеми от прагматичен характер. За преселниците 
руският език е необходим преди всичко като средство за постигане на 
утилитарни цели – за общуването с работодатели: „Господин управляющ, 
ваше благородие, - помолих аз.” В някои случаи смесването на езикови 
кодове изпълнява стилистическа функция, например, когато елемент от 
чуждия код придава на изказването метафорично или иронично значение: „Ти 
не го глей, станал е той голям человек, - се шегуваше един от селяните, - 
станал началник на кравите” [Фуклев 1934: 33]. 

По-висока степен на комуникативна компетентност показва героят от 
нов селски тип – бунтарят Ванко Говедаров, който „преди единадесет години 
остави аргатлък и постъпи на машиностроителния завод” [Фуклев 1934:19]. 
Неговата реч илюстрира една от формите на двуезичие – смесен 
билингвизъм. Характерният белег тук е използване на устойчиви 
словосъчетания и от двата кода: „Хитрецът Кирев се извърта сега…казва, че 
престава да се занимава с политика. Но кой ще му повярва? Зарекла се свиня 
да не яде лайна, прескочила плет – изяла пет” [Фуклев 1937:150]. Заемките в 
неговата реч най-често стават от публицистичния стил, понякога те са калки: 
„Чудни хора! Какво от себе си представлява тази шепа богаташи и царски 
чиновници, когато милиони работници и селяни ще бъдат организирани в 
една несокрушима сила” [Фуклев 1934:28]. 

Използването на антоними от областта на социално-икономическите 
отношения, например шепа богаташи / милиони работници и селяни и др. 
потвърждава, че героят придобива навици за организиране на речта си под 
влияние на вестникарския стил. В сравнение с останалите селски жители 
билингвизмът на Говедаров бележи по-високо ниво на владеене на втория 
език. Обаче това е недостатъчно да се твърди, че неговата езикова 
компетентност е по-висока, тъй като това предполага не само безпроблемно 
преминаване от един език към друг, но и свободно боравене и с двете 
култури, макар и близкородствени. Затова той не може да бъде пречислен 
към амбилингвите, които се стремят към съвършено владеене и на двата 
езика. При това усвояването на втория код става все пак с утилитарна цел. И 
накрая от всички форми на втория език той употребява само езика на 
публицистиката: според семиотиката, той е вторичен метаезик, използван за 
манипулиране на общественото мнение, за което е характерно отдалечаване 
от денотатите на естествения език. Следователно и онази част от диалектния 
субстрат, която постепенно става носител на работническия градски 
полудиалект, притежава ограничена езикова компетентност. 



Н. Фуклев показва колко се отличава езикът на представителите на 
селската интелигенция и дребната буржоазия от диалекта. Например 
търговецът Кирев се стреми да бъде в течение на всички политически и 
културни събития в страната, той е абониран за вестник „Бердянские 
известия”, вещ е в историята на Руската империя, „знае я чак от Минин и 
Пожарски”. В зависимост от ситуацията той може да използва и начините за 
стилистично диференциране на речта си. С голяма сила красноречието му се 
проявява на селското събрание по повод обявяването за участие на Русия във 
Първата световна война. В неговото слово се използват типични за 
ораторското изкуство прийоми, като повторения на синтактичните 
конструкции, устойчиви изрази, типични за публицистичния стил: „От 
Ледовития океан до Черното море и границите на Персия, от Владивосток 
на далечната Азия до Карпатските планини се развява победоносното знаме 
на Руската империя… Главите сме готови да сложим за вярата, царя и 
отечество…” [Фуклев 1934:149]. В друга обстановка, на полулегалното 
събрание в дома на Хаджи Стефан, в тесен кръг сред своите съмишленици, 
той включва наред с обществено-политическа терминология и диалектни, и 
просторечни думи: „Ама и благатки сме ний, има кой да се грижи за нас… 
Философи, дрисливи политици, идиоти… Вие сте политически сакатлък, 
който е почти в състояние да умре от глад, а не да създава мир… Ние не сме 
ангели да хвърчим в небесата. Ние трябва да разсъждаваме като трезни 
хора.” [Фуклев 1937:190]. В този случай експресивността се дължи на 
комбинирането на разговорна, просторечна и архаична лексика: благатки, 
трезни, сакатлък с думите философи, политици, политически, които са 
характерни за писмената реч. Употребени са и антонимни двойки: умре / 
създава, хвърчим в небесата / разсъждаваме като трезви хора. Тези 
обстоятелства ни позволяват неговият билингвизъм да бъде отнесен към 
бикултурно-смесения тип. Придобитите навици на диглосията му осигуряват 
успешна комуникация както пред селяните, така и пред властимащите. 

Проблемът на езиковото неравенство като израз на социалното 
неравноправие и социалната непълноценност на членовете на българската 
диаспора в чуждоезиковата среда е застъпен в редица епизоди. В първата част 
на романа той намира отражение в отношението към момчето от българско 
село, което след смъртта на родителите си е дадено в градския приют: „Там 
той сред всички бедни деца не знаеше руски език и затънтен се гушеше по 
кюшетата… - Кръстен ли си, - язвително му хвърли възпитателката. – 
Кръстен. – В солена вода? – Не знам – Как така? Нали у вас се кръщават в 
солена вода? Значи и ти си солен българин… Оттогава той бе кръстен 
«солен българин.” [Фуклев 1934:155-156]. Във втората част на романа този 
проблем поражда верига от сериозни политически събития, в които едно от 
основните действащи лица е Михал Хаджи Пеев, син на селския богаташ, 
ученик в Бердянската гимназия. Авторът пише: „Следите на селото в онази 
среда, в която той е раснал от малки години, още се личеха у него. Затова 
Михалчо се ядосваше. Особено го мъчеха тези недостатъци след 



запознаването му с гимназиста Кипарисов – младеж с тънки маниери, с 
чист и гъвкав език…” [Фуклев 1937:70]. 

Още като ученик в началните класове на гимназията Михал интуитивно 
усеща „силата” на чуждия език (т. е: започва да разбира социолингвистичното 
явление диглосия), по време на ваканцията, връщайки се на село, той полага 
усилия да се противопостави на приятелите си, старае се да изпъкне сред 
съселяните си, като употребява непонятни за тях думи. Ядосан от подмятания 
за любовните приключения на овдовелия си баща, изчервен от обида, той 
крещи накъсани фрази, преднамерено вмъквайки чуждици: „Това е 
проблематично и наивно… Това е версия… Тя се гради от злите езици …” 
[Фуклев 1934:178]. Пребиваването му в градския социум позволява той да 
овладее полудиалекта на дребни градски занаятчии: „Чувствително ви 
благодаря, гълъбко, и за писмата, и за хубавото какао.” [Фуклев 1937: 78]. 

В горните класове на гимназията Михал започва да се интересува от 
политика, следи периодическите издания, постепенно израства и става един 
от лидерите на националната културно-просветна организация, чиято цел е 
създаването на необходими условия за преминаване на района към 
политическо самоуправление. Езикът на Михал търпи развитие, обогатява се 
с много елементи от писмената форма на деловия стил и устната 
публицистична реч. Според Е. Поливанов политизирането на съзнанието 
води до „социално-политическа мутация на речта” [Поливанов 1968: 126]. 
Илюстрацията за това е изказването на героя по време на една полулегална 
среща: „Събранието считам за открито… Господа, човечеството 
преживява времена на икономическата и политическата разруха. 
Болшевиките се наеха да унищожат и превърнат на прах Украйна, под 
крилото на която разцъфтяваха културата и науката като букет от 
рози… Жадното гърло на болшевишката диктатура поглъща хиляди и 
хиляди рубли, натрупани с големи усилия на наши бащи… Изхождайки от 
болшевишкото право на самоопределение на народите, българското 
население в Таврическа губерния издига пред Съветската власт следните 
искания…” [Фуклев 1937:176-182]. Устойчивите конструкции, по-скоро 
вестникарско-публицистични шаблони: човечеството преживява, 
икономическата и политическата разруха, жадното гърло на 
болшевишката диктатура; морфологичните и синтактичните шаблони на 
деловия стил: изхождайки от, правото за самоопределение, следните 
искания придават на речта му книжна отсянка, която обаче не е издържана 
докрай – сравняването на науката и културата с букет рози, заместването на 
официалното наименование на документа „Декларация за правата на 
народите в Русия” с описателния израз „болшевишкото право на 
самоопределение”. Осъзнаването на явлението диглосия, социалната 
диференцираност на употребяваните в дадено общество езикови кодове, 
високият статус на стандартния език и ниският на диалектната реч вече 
свидетелстват за компетентността у двуезичния индивид. Липсата на 
корелативни връзки с националния книжовен език го тласка към използване 



на руския език. Двуезичието на героя, дължащо се на по-задълбоченото му 
познаване на писмената форма на чуждата реч, позволява да го отнесем към 
бикултурно-смесения тип - едновременното усвояване на родния и чуждия 
език, на родната и чуждата култура. Тези фактори развиват способностите на 
индивида за диференциране на речта си не само на лексикално, но и на 
стилистично ниво – най-високото стъпало на езиковата култура. Това издига 
езика на героя над диалекта и посочва пътя на развоя на националния идиом в 
чуждоезиково обкръжение при условия на безалтернативното му 
контактуване с чужд, в случая руския стандартен език. 

Социолингвистичните параметри на авторовата реч, отразяваща 
регионалния вариант на националния български език, не дават основание да я 
разглеждаме като отклонение от литературната норма, а по-скоро като 
стилизирана под диалекта литературна реч. Не можем да не отчитаме 
комуникативната функция на тази литературна творба. По време на анализа 
на социално-демографските й параметри можахме да посочим сума 
стереотипи на фонетично ниво, които съвпадат с произносителните норми на 
преславския говор и на някои други български говори в Таврия. Обаче трябва 
да имаме предвид, че те са запазени в художествени литературни 
произведения от този период благодарение на проведената през 1931 г. в 
Украйна реформа на българския правопис, в който за водещ е приет 
фонетичният принцип. Само след три години (1934 г.) в Украйна започва 
преориентиране към традиционния морфологичен принцип. Ала Н. Фуклев е 
писал романа си под знака на реформата. Само с това би могло да се обясни 
фонетичното възпроизвеждане на такива топоними – адстратни названия на 
селищата в Таврия, като Алшин-Бадай вм. Алшин-Бодай, Ансан-Ходжа вм. 
Асан Ходжа Ойма, Сарлан вм. Сарлар, Карагура вм. Караруга, Арманчи вм. 
Орманджи, Кизикдик Оглу вм. Кизилдик Оглу, Сисикстагун вм. Сосиктогун. 

На морфологично ниво към стереотипите, отразяващи устойчивата и в 
повечето случаи архаична представа за езиковите норми, се отнасят 
просторечните форми на наречията шепнешката (:шепнешком), скришната 
(:скришом), несъответстващите на съвременните норми за род на 
съществителните имена: „веднъж на вратника” (: вратница), „накатранения 
си чизъм” (: чизма, чизми). На ниво лексика това са названията на предмети 
от селския бит: „голяма кадрелова торба”; „лицето му е станало като 
чукундур”; названия на елементи от тъкачния стан: ватали, совалка, кросно; 
названия на части на сбруята: хомут, кантарми, ерек; названия на предмети, 
използвани при преденето: къделки вълна, вретено, хурка. Те изпълняват 
определена стилистична функция, предавайки колорита на традиционния 
селски бит. 

В епизодите, описващи живота на селската интелигенция, авторът 
използва лексика, маркираща реалиите на друго социално съсловие, по-
заможно и по-образовано, например: ерек „Попадийката й тури нотите на 
композитора Присовски… Извади от футляра лъка, натри с колофон и 
нагласи инструмента” [Фуклев 1937: 279-280]. Индикаторите на тази 



лексика са съществителните имена: романи, апокрифическа литература, 
Библия, Евангелие, учебник по астрономия, дореволюционни списания; 
собствените имена: Амфитеатров А. В., Камил Фламарион, В. А. Присовски, 
И. Вазов; названия за облекло: черен фрак, бял нагръдник, черна копринена 
вратовръзка, названия на ястия, напитки, сладкарски изделия: „Мускат”, 
„Шампанско”, торта „Чато Александрин”, точено по френски „Бюфо”, 
английския кекс. 

Двете социалномаркирани групи лексика, както и двете форми на 
националния български език - диалектна и литературна - не са рязко 
разграничени, но изпълняват стилистичната функция за оцветяване на 
културното ниво на различни социални групи. В този смисъл в речта на 
автора също се проявява билингвизъм, следствие от засилващото се в онзи 
исторически период в региона осъзнаване на неизбежността на вече 
българско-българската диглосия в регионалния национален дискурс. 

В речта на автора присъстват и елементи на интерференция както от 
близкородствени езици (руски и украински), така и от генетично отдалечени, 
ала фунциониращи в дадения регион. Най-често те са асимилирани в 
съответствие със законите на националния език: „хвърлиха в огъня, в 
костерите”, „кучера дръпна кантармите”, „ще дойдат ли скоро красните”, 
„пристава на вартата (: укр. варта ۥкараулۥ) настигна тачанката”, „в талигите 
дремеха недоспалите вчера незаможници”(:укр. незаможник ۥбеднякۥ); 
„ноздри му се раздуваха, като жабри у риба” (жабри ۥхрилеۥ). 
Фразеологичните заемки се осъществяват по различен начин - посредством 
пряко или словообразователно калкиране: „Креватя скръцна, като 
ненамазана талига” (ср. рус. скрипит, как несмазанная телега), „детето 
лежеше на суровия под”. Тук става контаминация, резултат от междуезикова 
омонимия на два близки по значение фразеологизма в руския език: „на голом 
полу” и „на сырой земле”, ср. бълг. суров ۥнеизпеченۥ. 

Анализът на романа с оглед на социалната обстановка, в която е 
написан, позволява да се направи изводът, че степента на езиковата 
компетентност на автора като субект на текста е повлияна от действието на 
редица субективни и обективни фактори. Подобно на всички свои герои той е 
носител на селския диалект, но от друга страна, като представител на 
селската интелигенция (вж. биографичните данни) той може да бъде 
причислен към носителите на бикултурно-смесения билингвизъм, още повече 
че той получава образование отначало в средно специално, а после и във 
висше учебно заведение, където изучава и двата стандартизирани езика – 
българския и руския, посещавайки тригодишен курс по български език в 
Преславския педагогически техникум през 1927 – 1929 г. и като студент в 
Харковския педагогически институт. От 1929 г. започва неговата 
журналистическа дейност в българскоезичните вестници, излизащи в 
Украйна. При тези условия писателят придобива навици на диглосна 
диференциация на писмената реч. Бикултурно-смесеният тип на билингвизма 
осигурява жанрово-стилистичното й разнообразие, а също и постига висока 



степен на комуникативна компетентност. От друга страна като участник в 
комуникативния процес Н. Фуклев не може да не съобразява своята 
творческа дейност с особеностите на социалния българоезичен субстрат в 
диаспората, голямата част от който съставят селяните-монолингви. По тази 
причина писателят не може да се откаже напълно от диалектната форма на 
езика, още повече, че много емигранти, пристигащи в този период от 
България, се намират едва ли не на същото ниво на езикова компетентност. 
Ето защо речта на автора, въпреки голямото си сходство с градския 
полудиалект, е в хармонично единство с речта на неговите герои. И затова 
като част от метаезика на художествената литература, която е призвана да 
подпомогне с присъщите й средства процеса на нормализиране и 
кодифициране на езика, авторовата реч се влива в общия езиков континуум, 
изпреварвайки дотолкова средното равнище на компетентност, че това 
позволява да не се прекъсне връзката на адресанта и адресата. 

С подобни мотиви се обяснява и алтернативният избор на езиковата 
норма между диалекта и стандарта, на който се спират организаторите на 
реформата на българския правопис в Украйна. В публикацията си във 
вестник „Колективист” от 27.07.1935 Н. Фуклев подчертава предимствата на 
приетата в 1931 г. опростена българска ортография, която предоставя 
възможност за бързо изучаване на езика „не от шепа професори, а от 
широките народни маси”. 
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IN THE TIME OF THE BULGARIAN REVIVAL 
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Dobri Voinokov’s book „Răkovodstvo za slovesnost”, presented in this article, was one of 
the most important rhetoric, stylistic and poetic theories from the time of the Bulgarian 
revival. According to the fact that this book has its didactic and enlightening influence for 
the young bulgarian intelligence, it was also a framework for the formation of the national 
standard language and culture in the european sense and has decisively influenced the 
theoretical thinking in Bulgaria in the time of her rebirth. 
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In den 60-er und 70-er des vorigen Jahrhunderts hat Dobri Popov Vojnikov 

(1833-1878) durch seine vielfältige Aktivität dauerhafte Spuren in der Kultur der 
bulgarischen Wiedergeburt hinterlassen. Er war Lehrer und Schriftsteller, 
Theaterregisseur und Journalist, Dirigent des ersten bulgarischen Orchesters und 
Komponist. Neben dramatischen Werken verfaßte er auch verschiedene 
Lehrbücher, mit denen er einen wesentlichen Beitrag zum Schulwesen seiner Zeit 
leistete. Zu nennen sind hier vor allem die Titel „Kratkij katichisis za părvonačalni 
učilišta" (1859), „Sbornik ot razni săčinenija" (1860), „Kratka bălgarska istorija" 
(1861; die erste faktographische Geschichte Bulgariens), „Kratka bălgarska 
gramatika s upražnenija" (1864, 1866, 1869) und insbesondere das „Răkovodstvo 
za slovesnost s primeri za upražnenie v razni vidove săčinenija na učenici v 
narodnite ni măžki i ženski učilišta" (1874). Dieses Werk, eine Theorie der 
Redekunstarten für die Zwecke der bulgarischen Schule, kann als Musterlehrbuch 
des Jahrhunderts bezeichnet werden, Anläßlich seines Erscheinens vor 135 Jahren 
in Wien soll es eine kurze Würdigung erfahren.  
Die Bedeutung der einstigen österreichisch-ungarischen Metropole und der dort 
tätigen Verlage und Druckereien für die bulgarische Wiedergeburt sowie für die 
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Verbreitung von Kenntnissen über Bulgarien im Ausland vor der Befreiung von 
1878 wurde bereits hinreichend hervorgehoben (vgl. Wytrzens 1982, 1984, 1985). 
Es sei hier lediglich kurz darauf hingewiesen, daß in Wien eine große Anzahl von 
Büchern, Broschüren, Periodika und Landkarten für die Bulgaren gedruckt wurde, 
die in ihrer damals von den Türken beherrschten Heimat kaum über leistungsfähige 
Druckereien verfügten. Besondere Verdienste erwarben sich dabei die 
Mechitharisten, deren Bücher als Marksteine der sprachlichen, literarischen und 
kulturellen Entwicklung des bulgarischen Volkes betrachtet werden können, sowie 
die Druckerei Leopold Sommer & Co., auf welche die größte Zahl bulgarischer 
Werke — es konnten 274 Titel festgestellt worden — entfällt. Mit dieser 
Druckanstalt hat vor allem der in Plovdiv erfolgreich tätige Verleger und 
Kulturpionier Christo Danov zusammengearbeitet, welcher auch für die Herausgabe 
von Vojnikovs Lehrbüchern in Wien verantwortlich war. Ein Großteil der hier 
veröffentlichten Publikationen wurde bereits vorgestellt, einige haben jedoch in der 
einschlägigen Literatur bisher keine Berücksichtigung gefunden. Dies gilt auch für 
Vojnikovs „Răkovodstvo za slovesnost".  

Bevor auf den Inhalt und die Bedeutung dieses Buches näher eingegangen wird, 
soll die Stellung des Autors im Kontext der bulgarischen Wiedergeburt umrissen 
werden. Hierbei ist in Erinnerung zu rufen, daß damals in Bulgarien noch keine 
allgemein anerkannte Literatursprache existierte. Es gab jedoch mehrere 
Sprachpraktiken verschiedener Schulen. Führend war die Plovdiver Schule, die mit 
Joakim Gruevs „Osnovna bălgarska gramatika" ihr Muster einer Literatursprache 
schon im Jahre 1858 kodifiziert hatte. Ihr folgten die meisten Lehrer aus dem 
Südwesten Bulgariens, aber auch manche aus anderen Regionen. Auch der Lehrer 
und Autor Vojnikov stand in den 50-er und 60-er Jahren unter dem Einfluß der 
Normen der Plovdiver Schule. Persönlich war er in der nordöstlichen Mundart 
seiner Geburtsstadt Schumen verwurzelt, der er sich als Pädagoge verpflichtet 
fühlte. Darüber hinaus war er bestens mit der Sprache der Tărnover Schule mit 
ihrem Zentrum Elena vertraut, wo er einige Jahre als Schüler verbrach hatte. In den 
70-er Jahren wurde er schließlich auch von der Schule Marin Drinovs beeinflußt, 
jenem damals modernsten System, das auch das „Răkovodstvo za slovesnost" 
geprägt hat. Man kann also mit Recht behaupten, daß Vojnikov einerseits ein 
intellektuelles Medium aller möglichen Sprachpraktiken seiner Zeit war und 
andererseits ein Verbreiter und Vorläufer zukünftiger sprachlicher Tendenzen, die 
später als Normen in die Literatursprache eingegangen sind.  

Das Erscheinen des „Răkovodstvo za slovesnost" im Jahre 1874 als des ersten 
ausgereiften Lehrbuchs auf dem Gebiet der Redekunsttheorie ist nicht zufällig — es 
hat eine Vorgeschichte (vgl. Lekov 1988: 169). Als Schüler in einem französischen 
College in Konstantinopel lernte Vojnikov verschiedene literaturtheoretische 
Schriften kennen. Seine Auseinandersetzung mit diesem Themenbereich schlug sich 
in seiner originellen Literaturanthologie „Sbornik ot razni săčinenija" nieder, die 
nicht nur Proben fremder und bulgarischer Literatur enthält, sondern auch einige 
theoretische Konzepte zur Redekunst —  hier übt und erprobt sich Vojnikov zum 
ersten Mal als Theoretiker.  



Die Grundlagen des „Răkovodstvo za slovesnost" wurden aus den damaligen 
russischen und französischen Lehrbüchern übernommen (vgl. Popova 1994: 84). 
Inhaltlich ist Vojnikovs Buch in drei große Teile mit zahlreichen Abschnitten 
gegliedert. Der erste Teil trägt den Titel „Stilistik", der zweite ,,Poetik" und der 
dritte „Rhetorik". Bemerkenswert sind die in- und ausländischen Literaturbeispiele, 
welche der erläuternden Veranschaulichung der theoretischen Texte in allen drei 
Teilen dienen. Die Besonderheit und zugleich eigenständige Leistung des Autors 
besteht jedoch im Einbeziehen authentischer Beispiele aus der bulgarischen 
Volkskunde, mit dem der Autor die Absicht verfolgte, den revolutionären Geist und 
die nationale Aufbruchsstimmung seines Volkes zu stärken — eine Tendenz, die 
auch in seinen Dramen immer wieder zum Ausdruck kommt. Zugleich war dieses 
Buch durch die erstmalige Anwendung eines modernen Sprachsystems 
zukunftweisend; bekanntlich hat Vojnikov so die Normierung der bulgarischen 
Gegenwartssprache wesentlich beeinflußt (vgl. Vachkova 1975: 337-340). Die 
typischsten Merkmale seiner Sprache sind folgende (vgl. hier und weiter „Istorija 
na novobălgarskija knižoven ezik" 1989: 204). 

1. Nach den Konsonanten ж,ч, ш werden im allgemeinen die Grapheme а, у 
verwendet, я dagegen nur zur morphologischen Kennzeichnung z. B. in да се 
качятъ, се мъчятъ. 

2. Die Endung der 3. pl. praes. der Verben der zweiten Konjugation mit 
weichem Stammauslaut bleibt stabil weich (z. В. сумтятъ, поучятъ, угодять). 

3. Schriftlich wird kein Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ im 
Maskulinum Plural und Femininum Singular der Substantiva gemacht (z. В. 
л∴тописци, мисль). 

4. Die Kurzformen der Personalpronomen lauten ме, те, се (und nicht mehr мя, 
тя, ся). 
5. Die maskulinen und femininen Substantive wie auch die Adjektive aller drei 

Geschlechter erhalten im Plural den Artikel -т∴. 
6. Die maskulinen Substantiva erhalten im Singular entweder als Vollartikel -

ътъ (-ятъ) oder als Kurzartikel -а (-я) gemäß der bis heute geltenden syntaktischen 
Regel. 

Darüber hinaus vereinfacht und modernisiert Vojnikov in seinem Buch das 
graphische Inventar: ьг und i werden gemäß ihrer Lautung durch и ersetzt. 

Besonderes Interesse verdienen die Neuerungen in diesem Lehrbuch, durch die 
Vojnikov die bulgarische Gegenwartssprache geprägt hat. Hierzu gehören: 

1. Die Kombinationen ър, ъл/ръ, лъ (z, В. задълж=/длъжность-та/най-
задължителното; кръвь/кърви/кръвници). 

2. Die weiche Endung für die 1. sg. und die 3. pl. praes. bei Verben der zweiten 
Konjugation (z. B. говop3, отговорять, ожилятъ, учятъ). 

3. Die Bildung des Futurums mit der nicht konjugierten Partikel ще. 
4. Der Artikel -т∴ im Plural der maskulinen und femininen Substantiva sowie 

der Adjektiva aller drei Geschlechter. 
5. Die Artikel maskuliner Adjektiva im Singular -(и)ят bzw. -(и)я. 
6. Die Kurzformen der Personalpronomen ме, те, се. 



Nicht unwesentlich prägt Vojnikov auch den Wortschatz durch die Aufnahme 
von mehr als 150 literaturwissenschaftlichen Termini. 

Abgesehen von seiner didaktischen und aufklärerischen Wirkung auf die junge 
bulgarische Intelligenz erweist sich Vojnikovs „Răkovodstvo za slovesnost" als 
einer der wichtigsten Bausteine in der Herausbildung einer nationalen 
Literatursprache und literarischen Kultur im europäischen Sinne und hat das 
theoretische Denken im Bulgarien der Zeit der Wiedergeburt maßgeblich 
beeinflußt. 
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The article is based on documents related to Dobri Voinikov that are not so popular; it 
focuses on the spelling and pronunciation of the name of the renowned Bulgarian revival 
activist. New inarguable facts proving the initial stress on his family name have been 
pointed out. 
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В широката практиката и дори във филологическите среди изговорът 
на това знаково за българската духовна култура име е различен. В сянка 
остава въпросът за изписването на антропонима както от носителя му, така и 
от съвременниците му, и от следващите поколения. Библиографията за видния 
писател, учен и общественик включва около 700 заглавия, но в единици от тях 
се засяга само въпросът за акцента на фамилното име. Въз основа на 
неизвестни и малко известни документи на Добри Войников и за него тук 
коментирам изписването и изговора на името на бележития шуменски 
възрожденски деец тогава и днес. Привеждам нови и категорични 
доказателства за началното ударение върху фамилното му име. Тръгвайки от 
наглед частния въпрос за практиката при изписването и изговора на цялото 
име на бележития българин от съвременниците му и от поколенията, го 
свързвам с някои по-широк кръг неизяснени или дискусионни проблеми на 
българския език. 

Документите, на които се опирам, са ръкопис и печатни издания, 
излезли изпод перото на Добри Войников, главно първи издания на негови 
съчинения, писмо на неговия племенник, както и други писмени свидетелства 
на видни съграждани на бележития шуменец. 

Каква е писмената практика, представена хронологически, свързана с 
името на тази широко позната историческа личност. 

Неотдавна стана известно родословието на възрожденеца, съставено 
от него. Документът, много добре запазен, но недатиран, не е публикуван с 
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цялостен научен коментар. Представлява ръкопис с черно мастило, формат 26 
Х 19 см. Съхранява се в родната къща музей на Д. Войников в Шумен 
[Приложение 1]. Под родословието си авторът отбелязва специално, че всички 
в рода му са „познати под фамилiарното си имя Воиниковци”. Правописът на 
това родово име (РИ) подсказва, че то е петсрично и единствено възможният 
му изговор е с начално ударение. В подкрепа на това по-нататък привеждам 
други документи. 

В първите издания на Войниковите съчинения неговото лично име 
(ЛИ) Добри последователно се изписва цяло или с начално съкращение (Д.). С 
оглед по-широкия контекст на изследването тук е мястото на ареалната 
характеристика на антропонима. Пожелателното име Добри е едно от най-
често срещаните български имена в Шуменско. Данните в ономастиконите 
също сочат, че то е с най-висока честота на употреба в Североизточна 
България [Илчев 1969: 175; Ковачев 1995: 183], т.е. в ареала на мизийските 
говори, към които спада и архаичният шуменски диалект. 

Вариантите на онима на учителя, писателя, книжовника, музиканта, 
театрала и общественика, основоположник на редица културни институции с 
национално значение, са: Добри В. Попов, Д. П. Войников, Д. П. В., Д. П., 
Добри Василев Войников, Добри п. Войников, Добри Войников. Добри 
Войников Трикомпонентният състав на името, възприет по руския модел, е 
факт през 19. в. 

Разнообразието при изписването на бащиното име (БИ) е лесно 
обяснимо. Както е известно, бащата на Войников е свещеник - Васил Драгоев 
Войников (поп Васил). Сред интелигенцията постепенно се формира 
традицията апелативите от престижната конфесионална титулатура да са част 
от онимния състав. Близо век те имат неединен правопис. Разбира се, той е 
най-разнообразен до първата кодификация на българския език след 
Освобождението. Като се има предвид и по-голямата свобода, която се 
допуска и досега в тази езикова подсистема, вариантите при изписването на 
БИ на възрожденеца разкриват етапите на установяване на съвременния 
правопис първоначално на бащините и оттам на фамилните имена, в чийто 
състав има титли от типа поп и хаджи. 

Фамилното име (ФИ) на бележития възрожденец изненадващо също 
не винаги е изписвано по еднакъв начин, въпреки декларацията му в 
родословието за фамилiарното име Воиниковци. Възможно е следователно 
това свидетелство да е съставено по-късно от първите публикации на автора 
му. Освен това в средата на 19. век няма установена единнна номинативна 
практика в тази сфера. Въпреки че е един от активните участници в процесите 
на устройство на новобългарския книжовен език, Войников не коментира 
антропонимната система, а само я структурира въз основа на родовата си 
памет в духа на идеите на Просвещението. 

Хронологически най-ранен е антропонимът Добри В. Попов с 
инициалното съкращение на БИ В. (Василев), следвано от Попов, образувано 
от свещеническата титла на баща му. То се среща на титулната страница на 



Сборник от разни съчинения, издаден в Цариград през 1860 г. [Приложение 
2]. Информацията, която този тип име дава на съвременниците на носителя 
му, е, че бащата е свещеникът на населеното място и има един син – факт, 
който се потвърждава от биографията на Войников. Когато в Шумен 
свещениците се увеличават, естествено затихва и употребата му, но то вече е 
изместило същинското БИ Василев. Над 20 години авторитетният учител и 
директор се представя като Попов. През 1882 г. авторът на драмата Стоян 
войвода [Приложение 6] е записан само с инициалите Д. П. Очевидно зад тях 
личи името на много познат на публиката писател. В Шуменско и до днес е 
широко застъпена практиката хората, независимо от възрастта си, да „се 
обаждат”, както се казва тук, само с ЛИ и БИ, а не с ФИ. Често се среща двама 
братя да се представят по различен начин – единият с БИ, а другият – с ФИ, 
което подсказва, че вторият не живее вече в родното си място. В случая се 
натъкваме на интересен факт – БИ е не разширено с титла (от типа поп 
Войников или Попвойников), а е заменено с образувано от нея име, което ту се 
употребява като второ (БИ), ту като трето име (ФИ). От гледна точка на 
културната антропология това е лесно обяснимо. В патриархалното общество 
даскалът и попът са на върха на йерархията и на попрището, в което се 
изявява Войников, те са с най-висок социален статус и отварят и най-тежките 
врати. Както е известно от биографията на възрожденеца, за делото това се е 
налагало многократно както пред чужди, така и пред свои. 

Най-често възрожденецът се подписва Д. П. Войников – в зрелия си 
период, в едни от най-значимите си съчинения, като Кратка българска 
история. Виена, 1861, Кратка българска граматика с упражнения. Браила, 
1864; Пловдив, 1866. [Приложение 3], Криворазбраната цивилизация. 
Букурещ, 1871. [Приложение 4], Възцаряването на Крума Страшний. 
Букурещ, 1871, Ръководство за словесност с примери за упражнение в разни 
видове съчинения на ученици в народните ни мъжки и женски училища. 
Виена, 1874 и пр. Инициалът на ЛИ е последван от съкращението на вече 
влязлото в обиход име Попов, образувано от апелативната словообразователна 
основа от титулатурния семантичен кръг, маркиращ социалния статус на 
бащата и изместило оттук нататък напълно същинското БИ. ФИ Войников 
съответства на РИ от родословието. Получилият европейско образование 
шуменец, който в средата на 19. в. общува в родния си град с най-видните 
представители на унгарската и полската емиграция, по-късно живее и работи 
в чужбина, където публикува редица книги. Очевидно повлиян от 
европейската традиция при именуването (двукомпонентен състав – ЛИ, ФИ, 
което на практика е РИ, предавано от поколение на поколение), българинът 
следва този модел и започва да употребява РИ като трето, ФИ според родната 
номенклатура. Вече е факт и родословието му. 

През 1868 г., емигрант в Браила, Войников издава там сборника Песни 
любoвни, хороводни, сватбенски и смешни [Приложение 5], използвайки 
трикомпонентната абревиатура Д. П. В. За многобройните си сънародници 
директорът на българското училище е най-авторитетната личност. Той е и 
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председател на Браилския таен революционен комитет. Не е известно да е 
използвал конспиративно име, но инициалите могат да служат за това. 

Политическата конюнктура налага Войников да приеме руско 
поданство през 1875 г. Все по-усилените слухове за война с Русия 
принуждават руските поданици да напуснат родните си места и от Шумен той 
се озовава в Плоещ, където дочаква обявяването й. Назначен е за преводач и 
проводник в щаба на 12-и армейски корпус. На 15 септември 1877 г. 
Войников напуска корпуса, скътал свидетелство, подписано от началник-
щаба генерал-майор Косич, че „при своето образование и познаване на 
страната може да бъде полезен при нейното управление“ [Приложение 7]. То 
е издадено на името на Добри Васильев Войников, изписано пълно, както е в 
руския му документ за самоличност. 

След Освобождението името на тази енциклопедична личност 
последователно се употребява главно като двукомпонентно. Тук е мястото на 
кратки правописни бележки за етапите на стандартизацията при ФИ от този 
тип. След 1878 г. до средата на миналия век се налага практиката ЛИ да е 
последвано от съкращението п., както е в изданията, посветени на чествания 
на личността и делото на Войников [вж. ШМДРЗ 1939: 9]. По аналогичен 
начин се изписва напр. името на един от изследвачите на Шуменския край 
Георги п. Иванов. След последната правописна реформа на 
отечественофронтовското правителство (1945 г.) този титулатурен компонент 
или става част от ФИ, както е при Г. Попиванов, или отпада, както е при Д. 
Войников. През атеистичния период на 20. век обяснимо името Попов се 
изпуска, както става при редица други лица. При преиздаването на отделни 
заглавия, както и в единственото засега по-пълно издание на произведенията 
му, никъде не се среща друг вариант освен Д(обри) Войников [Добри 
Войников. Съчинения. Избрани произведения. Подбор и редакция Дочо 
Леков. София, Български писател, 1978]. (Социолингвистичен феномен е, че в 
посттоталитарния период носители на ФИ с история от типа на Войниковото 
възстановяват предишния правопис, напр. К. Попконстантинов.) 

Днес бележитият българин е познат само с две имена за разлика от 
друг известен шуменски възрожденец – Илия Р. Блъсков, чието БИ Рашков 
обаче е известно само на ограничен кръг хора, но абревиатурата му неизменно 
се изписва и се изговаря. 

Ударението върху РИ / ФИ на Добри Войников, както стана дума 
при коментара на родословието му, е инициално. Този въпрос е засяган в 
контекста на езиковедските изследвания за Войников [Вачкова 1984], както и 
в по-широк научен дискурс, свързан с ономастиката [Колева 2008: 102]. 

Полемиката около акцента на това ФИ води началото си от 
лекционния курс по Стара и възрожденска литература в Софийския 
университет, воден от проф. П. Динеков. Позовавайки се на стъпката в 
Ботевото стихотворение „Защо не съм?...” [Ботев 1977: 43], ученият 
твърдеше, че гениалният поет, съвременник и съратник на Войников, е 



структурирал втората строфа, използвайки думи, в които няма инициално 
ударение: 

Защо не съм и Войников 
плодовит, прочут списател, 
да съставя и молитви 
на нашия цар-създател? 

Без да анализирам детайлно стихосложението на тази творба, ще 
обърна внимание на акцентните думи само в първия стих: [защо не_съм 
и_Войников]. Според мен стъпката с ударение върху началната сричка във 
ФИ звучи по-естествено, по-ритмично, въпреки че римата е в четните стихове. 

Ако се позовем на друга стихотворна творба, в която също фигурира 
ФИ на бележитата възрожденска личност, ще установим, че инициалният тип 
ударение не подлежи на съмнение. Става дума за малко познатото 
стихотворение на известния творец енциклопедист и общественик, роден в 
Шумен – Стилиян Чилингиров (1881-1962) „Прослава на Добри Войников”, 
очевидно написано по повод 60-годишнината от смъртта му и 80-годишнината 
от началото на хоровото му дело. Те се навършват през 1938 г. То е поместено 
в излезлия през следващата година в Шумен сборник „Шуменско музикално 
дружество „Родни звуци”1898-1938 г.” [ШМДРЗ 1939], посветен на 40-
годишнината на един от най-старите хорови колективи у нас. Негов патрон е 
Добри Войников, основоположник и диригент на първия български 
ученически оркестър и хор, в чийто репертоар има специално написани от 
възрожденеца композиции. Продължител на музикалното дело на Войников е 
музикалното дружество „Родни звуци” при читалище „Архангел Михаил” (от 
1946 г. „Добри Войников”). На с. 9 в сборника е поместен известният портрет 
на Добри Войников от 1878 г., направен в родния му град. Под фотографията 
на един ред е изписано името му: Добри п. Войников и под него: патрон на 
дружеството. На следващата страница (10) е стихотворението на Стилиян 
Чилингиров „Прослава на Добри Войников” [ШМДРЗ 1939: 10. Вж. 
Приложение 8]. Ямбичната стъпка в химна е последователно спазена. 
Финалната строфа започва с възгласа „О, Войников” и не е възможен друг 
изговор на ФИ освен с инициално ударение, каквато е практиката в този 
ареал. 

Нарочно писмено свидетелство за същия изговор на това ФИ оставя 
племенникът на Д. Войников Иван Попов [Приложение 9]. 

На него се опира най-видният български езиковед – шуменецът 
Владимир Георгиев, когото помолихме при поредно гостуване в Шумен да 
изрази писмено становището си, за да се уеднакви изговорът на това известно 
ФИ. Той написа следното: „При посещението си на къщата-музей „Добри 
Войников” се пренесох в будния Шумен от ранното си детство, когато съм 
чул за пръв път името на този прекрасен български възрожденец. Сега, вече 
като езиковед, ми е чудно, че има хора, които спорят за ударението на 
фамилното му име: то е било винаги на първата сричка – Вòйников. Така се е 
наричал сам той, така го знаят роднините му, така го произнасяме и ние, 



шуменци. Смятам, че това, което е автентично и традиционно, трябва да 
се пази от следващите поколения”. Това авторитетно мнение е отразено в 
местния печат [Вачкова 1984]. 

Критериите, изложени от безспорния авторитет и в ономастиката, са 
ясни и убедителни. 

Шуменци ревностно следят за автентичния изговор на ФИ на 
бележития си съгражданин. Нормата се популяризира и чрез дейносттаa нa 
едно от първите читалища в България, чийто патрон е той, както и чрез 
известните у нас и в чужбина Войникови дни, ученически хорови празници, 
посветени на „учителя, писателя, мислителя и твореца” [Чилингиров 1939: 
10] Добри Войников. 
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Приложение 2: Добри В. Попов. Сборник от разни съчинения. Цариград, 1860. 
Приложение 3: Д. П. Войников. Кратка българска граматика с упражнения. Пловдив, 
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Приложение 4: Д. П. Войников. Криворазбраната цивилизация. Букурещ, 1871. 
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Приложение 9: Писмо на Иван Попов, племенник на Добри Войников, до Къна 
Бойчева, музеен работник в къщата музей „Д. Войников” в Шумен, писано 
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ПРОИЗХОД И ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА ОСАННА 
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ORIGIN AND MEANING OF THE WORD HOSANNA 
Ivo Bratanov (Russe) 

 
A review of different information about the word “Hosanna” in dictionaries of the Bulgarian 
language and dictionaries of foreign words in the Bulgarian is made in the report. The origin 
of the word “Hosanna” is cleared up and its meaning in Jewish is shown. The way in which 
the word has passed into Bulgarian language is studied. 

Key words: Hosanna, Jewish, Origin, Meaning, Bulgarian language. 
 
 
Сред чуждите по произход думи, употребявани в нашия език, 

еврейските думи са относително малко на брой [Русинов, Георгиев 1996: 82]. 
“Това са староеврейски думи с религиозно съдържание или собствени имена: 
събота, амин, пасха (Великден), голгота, месия, манна, серафим, Ана, 
Гаврил, Данаил, Елисавета, Давид, Захарий, Иван, Илия, Лазар, Наум, Тома, 
Адам. От еврейски произход е и съществителното име каравана.” [Русинов, 
Георгиев 1996: 82] Малкият брой на еврейските заемки несъмнено улеснява 
по-внимателното разглеждане на всяка една от тях. При това повечето от 
посочените думи са навлезли в българския език още през старобългарския 
период и отдавна са заели трайно място в езика ни. Продължителното 
присъствие на еврейските думи в българския език е още една причина за 
тяхното изследване. 

Предложената статия е посветена на изясняването на произхода и 
значението на една от по-рядко използваните еврейски думи в нашия език – 
осанна. 

В българския език думата осанна има следните значения: 1. 
Тържествен възглас в иудео-християнското богослужение, използван по време 
на церемонии, процесии и някои еврейски молитви. 2. Тържествен възглас по 
време на християнското богослужение, припомнящ възгласите на тълпата, 
посрещнала Христос при влизането му в Иерусалим, за да празнува Пасхата. 
3. Химн, изпълняван по време на католическата Връбница. 4. Прен. Песен, 



триумфален възглас, радостен възглас, химн. 5. Прен. Слава! [Речник на 
чуждите думи s. a.: 201]. 

Тази заемка се използва сега предимно в християнското богослужение. 
Тя е включена в молитва, която хорът пее по време на пресъществяването на 
св. Дарове на Литургията на верните, вж. Ñâ`òú, ñâ`òú, ñâ`òú Ãîñïî`äü 

Ñàâàw`»ú, è„ñïî`ëíü íå`áî è„ çåìë ’ ñëà`â¥ Òâîå ’: w„ñà`ííà âú â¥`øíèõú, áëàãîñëîâå`íú 

ãðä¥`è‡ âî èˆì Ãîñïî`äíå, w„ñà`ííà âú â¥`øíèõú (примерът е от Златоустовата 

литургия; цит. по [×àñîñëîâú 1941: 74]) и „Спогребали се с Тебе в кръщенето, 
Христе Боже наш, сподобихме се чрез Твоето възкресение с вечен живот и, 
като пеем, викаме: Осана във висините, благословен е, Който иде в името 
Господне.” (Тропар на Неделя Връбница, глас 4; цит. по [Молитвеник 1998: 
154]). Думата осанна е включена и във фразеологизма пея (викам) осанна 
някому – изразявам пълна преданост към някого и го превъзнасям [Речник на 
съвременния български книжовен език 1957: 380]; славословя, хваля, 
превъзнасям [Фразеологичен речник на българския език 1975: 117; Речник на 
българския език 2002: 781; Вътов 2002: 293]. Ето и пример за употребата на 
този фразеологизъм: „Но когато майсторите видят, че у едного божата дарба е 
по-силна, отколкото у другите, те не му завиждат, не искат да го изгонят и 
убият, а сами от него се умиляват и осанна му пеят.” [Стоянов 1976: 45]. 

Значенията на думата осанна са посочвани неведнъж и с различна 
изчерпателност в редица речници и справочници (освен в цитирания вече 
[Речник на чуждите думи s. a.: 201], където са представени най-пълно, те са 
изяснени например и в следните издания: [Бакалов 1949: 511; Младенов 1992: 
301; Речник на съвременния български книжовен език 1957: 380; Речник на 
чуждите думи в българския език 1982: 607; Футеков 1994: 357; Буров, 
Пехливанова 1995: 465; Буров, Пехливанова 2004: 311; Милев, Братков, 
Николов 1970: 518; Съвременен тълковен речник на българския език s. a.: 569; 
Габеров, Стефанова s. a.: 556; Български тълковен речник 1994: 579; 
Димитрова 1992: 59; Речник на българския език 2002: 781; Енциклопедичен 
речник на чуждите думи в българския език 1996: 706]). 

Думата осанна по произход е еврейска (вж. евр. הֹוִׁשיָעה ָּנא; цитатите от 
оригинала на Стария Завет привеждам по [עשדים ואדבעה ספדי הקדש], от Превода 
на 70-те – по [Септуагинта], от Вулгатата – по [Вулгата s. a.], от оригинала на 
Новия Завет – по [Novum Testamentum 1930], от Острожката Библия – по 
[Áèáë·à 1988], от черковнославянския превод на Библията – по [Библия 1997], 
от Синодалната Библия – по [Библия 1998]). Този възглас по произход е 
сложен; той е образуван от думите הֹוִׁשיָעה „спаси” (вж. глагола ׁשִַעה 
„спасявам, помагам”) и ָּנא „моля”. Глаголната форма הֹוִׁשיָעה „спаси” е сродна 
например със собственото име на пророк הֹוׁשֵַע. Думата ָּנא е определяна 
различно в различни пособия и справочници по иврит – като възклицание 
[Гезенiусъ 1874: 408], частица [Штейнбергъ 1878: 290], междуметие 
[Троицкiй 1908: 133] и обръщение [Алмалех 2004: 351]. По произход тя е 



сродна с етиопската дума נא (вж. [Гезенiусъ 1874: 408]; конкретен пример за 
употребата на евр. ָּנא в оригинала на 4 Ц 5: 22 вж. в [Гезенiусъ 1874: 498]). ָּנא 
се поставя след глаголи, изразяващи предимно искане, молба или поощрение 
и служи за усилване на тяхното значение [Гезенiусъ 1874: 408] (конкретни 
примери за тази употреба на ָּנא в оригинала на Бт 27: 19 и Бт 44: 18 са 
посочени в [Штейнбергъ 1878: 290]). 

Следователно буквалното значение на הֹוִׁשיָעה ָּנא е „моля, спаси!”. 
Изразът ההֹוִׁשיָע ָּנא е засвидетелстван в Пс 118: 25, вж. ָאָּנא ְיהָוה הֹוִׁשיָעה ָּנא ָאָּנא ְיהָוה ,
.ַהְצִליָחה ָּנא  Ето преводите на този стих съответно в Септуагинтата, във 
Вулгатата, в Острожката Библия, в черковнославянската Библия и в 
българската Синодална Библия: 

1. ⎥ κ⎝ριε σ⌡σον δℵ ⎥ κ⎝ριε ε⎛〈δωσον δℵ (Пс 117: 25 в Превода на 
седемдесетте); 

2. O Domine, salvum me fac; o Domine, bene prosperare! (Пс 117: 25 във 
Вулгата); 

3. w„‚ ãèЌ ñïЌñèæå, w„‚ ãèЌ ïîñïýøèæå (Пс 117: 25 в Острожката Библия); 

4. w„†, ãäT†è, ñïЌñè‘ æå: w„†, ãäT†è, ïîñïýøè‘ æå. (Пс 117: 25 в черковнославянския 
превод на Библията“); 

5. О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни! (Пс 117: 25 в Синодалната 
Библия). 

Понеже е свързан с понятието за спасение, възгласът הֹוִׁשיָעה ָּנא може да 
се отправи единствено към Бога. Така се изразява идеята, че само Господ 
може да даде спасение на човека.  

Псалом 117, в който е употребен възгласът הֹוִׁשיָעה ָּנא, вероятно е 
написан след завръщането на евреите от Вавилонския плен и завършването на 
Втория храм. В Пс 117: 25 – 26 се изобразява процесията, която отива към 
Йерусалимския храм и пее: „Благословен, който иде в името Господне!”. 
Построяването на Храма е видимо проявление на Божията помощ спрямо 
богоизбрания народ (вж. Пс 117: 22 – 24 и [Лопухин, с. 875 – 876]). 

В юдаизма осанна е молитвено възклицание, включено в 
богослужението на седмия ден на празника Шатри [Jastrow 1903: 341]. Ето 
някои кратки сведения за този празник.  

Шатри (еврейското име на празника е סּוּכֹות) е празник, установен в 
памет на палатките, в които живеят израилтяните в пустинята след Изхода от 
Египет (вж. [Суккот]). Библията го нарича „празника на събиране плодовете в 
края на годината, когато събереш от нивата своя труд” (Изх 23: 16; срв. Изх 
34: 22) и определя той да се празнува 7 дена, вж. „Седем дена празнувай 
празника Шатри, след като прибереш храната от гумното си и виното от 
жлеба си” (Вз 16: 13; срв. Изх 23:16 и Лв 23: 39). Шатри започва в 15-я ден на 
месец тишри (евр. ִתׁשֵרי) – първият месец от еврейския календар (вж. 
[Суккот]). Затова Тората посочва, че Шатри се отбелязва „в края на годината” 
(Изх 23: 16; 34: 22).  



Шатри, заедно с празниците ׁשָבּועֹות и ּפֶַסח, е един от трите еврейски 
празника, свързани със селскостопанската година (вж. [Суккот]). От 
Древността סּוּכֹות е сред най-важните празници, свързани с религиозното 
поклонение и затова се нарича празник Господен (Лв 23: 39; Сд 21: 19) или 
само празник (3 Ц 8: 2, 65; 12: 32; вж. [Суккот]). Освещаването на Храма в 
Йерусалим става на празника Шатри (то е подробно описано в 3 Ц 8 гл.). 

В Тората са фиксирани две специални заповеди, свързани с празника 
Шатри: „В първия ден вземете си вейки от хубави дървета, вейки от палми и 
вейки от широколистни дървета и от речни върби, и веселете се пред Господа, 
вашия Бог, седем дена. [ … ] В сенници живейте седем дена; всеки туземец 
израилтянин трябва да живее в сенници, за да знаят поколенията ви, че Аз в 
сенници поселих синовете Израилеви, когато ги изведох из Египетската земя.” 
(Лв 23: 40, 42 – 43).  

Еврейските законоучители са посочили точно дърветата, от които се 
вземат клонките за празника. Според законоучителите, всеки евреин трябва да 
държи такива клонки през първия ден на празника Шатри (срв. Лв 23: 40). 
Тези клонки трябва да се държат специално и при произнасянето на Пс 113 – 
118 (в Синодалната Библия това са псалми 112 – 117). Когато се четат 
началните стихове на Пс 118 (в Синодалната Библия – Пс 117) и 25-ият стих 
от този псалм, присъстващите трябва плавно да размахват клонките – 
отначало на изток, а след това – на юг, на запад и на север (още сведения за 
отбелязването на празника Шатри вж. в [Суккот], [Хоша‘на] и [Хоша‘на 
рабба]). 

И така, Шатри е религиозен празник, посветен на Бога и изразяващ 
надеждата за спасение, което идва от Господа (вж. [Осанна1]). Затова и 
възклицанието הֹוִׁשיָעה ָּנא е неизменно свързано със смисъла на סּוּכֹות. Заедно с 
това הֹוִׁשיָעה ָּנא изразява и ликуването по повод на очакваната благодат от 
Господа. Нека да бъде посочено и това, че седмият ден на празника Шатри се 
нарича הֹוׁשַעָנה ַרּבָה – Велика осанна, т. е. Велико спасение. 

Думата הֹוִׁשיָעה ָּנא е преминала в новозаветния гръцки език, където е 
възприета в облика  ∫σαννŒ. При това заемката в гръцкия език претърпява 
следните фонетични промени: 
1. Съгласните ע ,ה и א не се предават при транскрибирането в гръцката форма. 

2. Съгласната נ е удвоена (за удвояването срв. например евр. ְרְבָקה и 
грц. Ρεβεκκα, евр. ְמְתָקה и грц. Μαϑεκκα, Ματεκκα, вж. [Encyclopedia Biblica 
1903: 2118 col]). 

3. Съгласната [ш] при транскрибирането е предадена чрез [с]. Това 
явление е обичайно при възприемането на еврейски думи, съдържащи 
съгласния звук [ш], в гръцкия език (срв. например евр. ׁשַּבָת и грц. σŒββατον, 
евр. מֶֹשה и грц. Μω⎪σℜς, евр. ׁשֽמּוֵאל и грц. Σαμουℵλ). 

В Новия Завет осанна се среща общо шест пъти. Ето всички 
новозаветни стихове, в които е употребена тя:  



1. ο™ δ≠ ©χλοι ο™ προŒγοντες α⎛τ®ν κα√ ο™ Šκολουϑο⎢ντες ≡κραζον 
λ÷γοντες• ∫σανν™ τ‚ υ™‚ Δαυ∏δ• ε⎛λογημ÷νος ◊ ≥ρχ〈μενος ≥ν ⇓ν〈ματι 
κυρ∏ου• ∫σανν™ ≥ν το⋅ς ⎜ψ∏στοις (Мт 21: 9); 

2. ©δ〈ντες δ≠ ο™ Šρχιερε⋅ς κα√ ο™ γραμματε⋅ς τ™ ϑαυμŒσια œ 
≥πο∏ησεν κα√ το⎡ς πα⋅δας το⎡ς κρŒζοντας ≥ν τ‚ ™ερ‚ κα√ λ÷γοντας• ∫σανν™ 
τ‚ υ™‚ Δαυ∏δ (Мт 21: 15); 

3. κα√ ο™ προŒγοντες κα√ ο™ Šκολουϑο⎢ντες ≡κραζον• ∫σαννŒ• 
ε⎛λογημ÷νος ◊ ≥ρχ〈μενος ≥ν ⇓ν〈ματι κυρ∏ου• ε⎛λογημ÷νη ↵ ≥ρχομ÷νη 
βασιλε∏α το⎢ πατρ®ς ↵μ⌡ν Δαυ∏δ• ∫σανν™ ≥ν το⋅ς ⎜ψ∏στοις (Мк 11: 9 – 10); 

4. ≡λαβον τ™ βα⇒α τ⌡ν φοιν∏κων κα√ ≥ξℜλϑον ε©ς ⎜πŒντησιν α⎛τ‚, 
κα√ ≥κρα⎝γαζον• ∫σαννŒ, ε⎛λογημ÷νος ◊ ≥ρχ〈μενος ≥ν ⇓ν〈ματι κυρ∏ου, κα√ 
◊ βασιλε⎡ς το⎢ ’Ισραℵλ (Йн 12: 13). 

С възгласа ∫σαννŒ народът приветства Иисус Христос по време на 
тържественото влизане на Спасителя в Йерусалим. В гръцкия език думата 
∫σαννŒ има две значения – спаси (помогни) и слава [Дворецкий 1958: 1810]. 

В нашия език думата осанна преминава сравнително рано чрез 
старобългарските преводи на сакралните текстове. В старобългарските 
паметници тя е употребена общо 29 пъти и е засвидетелствана в различни 
графични варианти – wñàíà и îñàíà (4 пъти – в Савината книга; 3 пъти – в 
Синайския молитвеник; 2 пъти – в Клоцовия сборник; по веднъж – в Енинския 
апостол и в Супрасълския сборник), wñàííà (по 4 пъти в Мариинското 
евангелие и в Супрасълския сборник; веднъж – в Зографското евангелие), 
wñàí'íà и îñàí'íà (4 пъти в Супрасълския сборник; 2 пъти – в Зографското 
евангелие; по веднъж – в Мариинското евангелие и в Асеманиевото 
евангелие); wñàíúííà (веднъж в Мариинското евангелие) [Старославянский 
словарь 1999: 416]. Възгласът осанна се среща и в Остромировото евангелие, 
вж. Wñàíà, ñíЌ¹ äâЌäîâú в Мт 21: 9 [Срезневскiй 1902: кол. 713]. 

Значението на разглежданата дума в старобългарския език е същото, 
каквото е в новозаветния гръцки език – ∫σαννŒ [Slovník jazyka 
staroslověnského 1972: 557; Старославянский словарь 1999: 416]. 

От старобългарския език тази дума е заимствана и в 
черковнославянския (черковнослав. w„ñà`ííà), в който означава „радостно 
възклицание: помогни! спаси! пази! ура!” [Бончев 1986: 172]. 

В съвременния български книжовен език няма колебание относно 
правописа на проучваната дума – в повечето от речниците и справочниците, 
издадени у нас след правописната реформа от 1945 г., е посочено изписването 
осанна (вж. например [Бакалов 1949: 511; Младенов 1992: 301; Речник на 
съвременния български книжовен език 1957: 380; Български етимологичен 
речник 1995: 933; Милев, Братков, Николов 1970: 518; Речник на българския 
език 2002: 781; Андрейчин, Георгиев, Леков, Стойков 1969: 222; Речник на 



чуждите думи в българския език 1982: 607; Футеков 1994: 357; Правописен 
речник на съвременния български книжовен език 1995: 526; Български 
тълковен речник 1994: 579; Буров, Пехливанова 1995: 465; Буров, 
Пехливанова 2004: 311; Съвременен тълковен речник на българския език s. a.: 
569; Попов, Симов, Видинска 1998: 439; Енциклопедичен речник на чуждите 
думи в българския език 1996: 706; Димитрова 1992: 59; Речник на чуждите 
думи s. a.: 201; Нов правописен речник на българския език 2002: 604]). 
Изписването осана се среща съвсем рядко (вж. например [Осана 1994: 380] и 
цитирания по-горе пример от [Молитвеник 1998: 154]). Посочените тук 
сведения относно етимологията на проучваната дума показват, че е оправдано 
изписването осанна. 

Осанна е дума, която в старозаветната религия е свързана с идеята за 
спасението като Божие дело, а едва в новозаветния гръцки език придобива 
значението „Слава!”. Затова тя се включва и във фразеологизма пея (викам) 
осанна някому, а по този начин обогатява и фразеологията на българския 
език. 
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ADJECTIVES AND PARTICIPLES, SPECIFYING THE MEANING OF LEXEMES 
USED FOR DESCRIBING TORTURE TOOLS IN THE ORDINARY AND IN THE 

VERSE PROLOGUE 
Aneta Marinova (Shumen) 

 
The article deals with adjectives and participles, which specify the meaning of lexemes used 
for describing torture tools in the Ordinary and the Verse prologue. Some of the lexemes are 
collocations composed of a noun and an adjective. Most of the collocations – 83% in the 
Ordinary and 85% in the Verse prologue, have a two-component structure. Most frequently 
the specifying adjective or participle is inverted with the noun – 69% in the Ordinary and 58 
% in the Verse prologue. In some of the cases the presence or absence of a specifying 
adjective is not essential for naming of the torture tool. 

Key words: Old-Bulgarian language, liturgical books, lexical-semantic field. 
 
 

При изследване на лексемите за назоваване на средства за мъчение в 
двата варианта на богослужебната книга Пролог – Обикновен пролог1 (= 
ОбПр) и Стишен пролог2 (= СтПр), се открива, че редица прилагателни имена 
и причастия имат важна функция за уточняване на семантиката на 
разглежданите съществителните имена.  

Оказва се, че от общо 131 названия на средства за мъчение 41 (т.е. 
31%) нямат определение (прилагателно име или причастие), което да пояснява 
                                                 
1 Текстът на ОбПр се изследва по печатното издание на ркп. САНУ № 53, вж. Павлова 1999. 
2 Благодаря на проф. дфн Георги Петков, който любезно ми предостави копие от подготвения за 
печат, но все още неиздаден житиен корпус на СтПр по ркп. Зогр 80 от 1345/60 г. (за лятното 
полугодие) и БАН 73 от 1368/70 (за зимното полугодие). Подробна библиография, свързана със 
СтПр, вж.: Петков 2000. Текстът на Търновската редакция на СтПр за м. септември е издаден от 
Г. Петков и М. Спасова, вж. Петков, Спасова 2008. 
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семантиката на съществителните. В останалите случаи присъствието на 
съгласувано определение е задължително или факултативно. 

Прилагателните имена, които се намират в дистрибуция с названията 
на средства за мъчение, са: вели къ, велии, водьнъ, воловъ, волоуи, 

власьнъ, гов8ждь, г л9бокъ, д е б е лъ, длъгъ, жеж ь къ, же лэз ьнъ,  

камьнъ, ко ньскъ, кр9глъ, лютъ, мэдьн ъ, овьнъ, огн ьнъ, оловьнъ, 

остръ, п л ънъ, по тв орьнъ, садовьнъ, с9коватъ, соуровъ, соухъ, 

трьми стъ, тьнъкъ, т8жъкъ, оубииствьнъ, шьпковъ. 
Причастията с уточняваща роля са: вр8щ ь, гор8щ ь, жег9щ ь, 

кип8щ ь, клокот8щ ь, клопо т8щь, неочи щьнъ, об аянъ, пал8щ ь, 

прилипа&щ ь, раждеже нъ, разваренъ, скръш е нъ. 
1. Наблюдението на лексемите, назоваващи средства за мъчение, 

показва, че в определени случаи названието на уреда за мъчение 
представлява словосъчетание от прилагателно и съществително име, като 
прилагателното е от семантичното гнездо ‘вещество’. Тези названия са: 
медьнъ волъ – ‘уред за мъчение с форма, наподобяваща на вол, изработен от 
мед’; сапогъ желэзьн ъ, сапогъ мэдьнъ – ‘обувка, направена от желязо 
(мед)’; желэзьна р9к а, оловьна р9ка – ‘уред за мъчение с форма на ръка, 
направен от желязо (олово)’; ногъти желэз ьни – ‘уред за мъчение с форма 
на нокти, изработен от желязо’; мэдьна чешюя – ‘пластина от мед, 
използвана за мъчение’; поясъ желэзьнъ – ‘пояс от желязо, който служи за 
мъчение’; одръ желэз ьнъ, од ръ мэдьнъ – ‘одър, направен от желязо 
(мед), който служи за изтезание’; млатъ желэзьнъ – ‘железен чук, 
използван за нанасяне на побой’; опан1 желэзьн1 – ‘скара, направена от 
желязо, която се нагорещява и служи за изгаряне телата на християните ’; 
столъ желэзьнъ – ‘стол от желязо, който се нажежава и върху него 
изтезаваният е принуден да седи, докато тялото му изгори’. 

Употребата на уточняващото прилагателно в тези случаи е 
задължителна, за да се предаде значението ‘средство за мъчение’. Например, 
вол означава ‘животното вол’, а за да се назове уредът за изтезание се 
използва словосъчетанието нажежен меден вол, като то се среща и в 
съкратения вид меден вол. Само ногъти означава ‘нокти на човек или 
животно’, а за да се обозначи уредът за мъчение, се използва 
словосъчетанието ногъти желэзьн и. Одър и стол са названия на мебели, те 
стават названия на уреди за мъчения в съчетание с уточняващите 
прилагателни желэзьн ъ, мэд ьнъ. Поясът, ризата и обувките са части на 
облеклото, в названия на средства за мъчение тези съществителни се 
превръщат само в съчетание с прилагателните же лэзьнъ, м эдьн ъ. 



В словосъчетания като строужина желэзьна – ‘желязна стружка’, 
оукроухъ желэзьнъ – ‘къс желязо’, прилагателното означава ‘веществото, 
което се съдържа в съществителното име’. За разлика от железния вол, 
железните нокти и т. н., които са специално изработени оръдия за изтезание 
на последователите на християнството, стружките и късовете желязо са 
използвани от мъчителите на християните поради възможността с тези 
средства да се причинява болка.  

2. Структурата на словосъчетанията може да бъде както 
двукомпонентна, когато към названието на средството за мъчение има едно 
уточняващо прилагателно (причастие), така и трикомпонентна, когато 
съществителното се пояснява от две прилагателни (или от прилагателно и 
причастие). 

Прилагателното име, което има функция на съгласувано определение, 
може да стои както пред съществителното име (широкъ п9ть), така и след 
съществителното име (тэло исоусово) [Граматика 1993: 428]. Причастията 
имат атрибутивна функция, те определят дадено име, обикновено 
съществително, но могат да образуват и предикативен център в синтагма с 
функция, близка до глаголната [Граматика 1993: 207]. 

Въпреки че най-често се срещат прилагателни, означаващи 
‘веществото, от което се състои съществителното’, в определени случаи в 
текстовете на житията от ОбПр и СтПр прилагателното се подразбира, без да 
е изрично упоменато. Например, словосъчетанието волъ м эдьн ъ 

раждеженъ (С+П+Пр)3 в ОбПр има трикомпонентна структура, като 
допълнителният компонент ражде женъ присъства без изключение във 
всички употреби. В СтПр структурата на словосъчетанието в олъ мэ дьн ъ е 
двукомпонентна (С+П), а третият елемент има незадължителен характер, той 
се подразбира.  

Устойчиво словосъчетание4 е названието ногъти желэзьн и (С+П). 
Това словосъчетание има двукомпонентна структура, като уточняващото 
прилагателно може да стои както в препозиция спрямо съществителното, така 
и в постпозиция. В ОбПр преобладава употребата на инверсия (4 употреби 
срещу 2 форми желэзьн и ногъти), а в СтПр – 3 форми с инверсия срещу 2 
форми желэзьни ногъти (П+С). 

3. Наблюдението над словосъчетанията позволява да се открият 
случаи както на семантическа хаплология [Апресян 1995: 88]5, така и на 

                                                 
3 С – съществително име; П – прилагателно име; Пр - причастие 
4 За устойчивите словосъчетания вж. Бояджиев 2002: 300.   
5 Ю. Апресян приема термина семантическа хаплология вместо използвания от Леонтиева 
термин семантична компресия. Вж. още Шмелев 1964: “Елипсата е факт на речта…, интересен 
от гледна точка на граматическите възможности на езика… В случаите, когато определяемото в 
известна речева ситуация еднозначно предполага точно определение, то може да бъде 



удвояване на смисъла [Апресян 1995: 80]. Словосъчетанието одръ же лэз ьнъ 

раждеженъ има трикомпонентна структура в ОбПр (С+П+Пр). Вместо втори 
компонент желэзьнъ се среща и прилагателното медьнъ, а в отделни случаи 
вторият компонент липсва, тъй като причастието раждеженъ съдържа семата 
‘направен от метал’. В подобни случаи се наблюдава семантическа 
хаплология. В СтПр се открива и словосъчетание од ръ желэзьнъ, а е 
пропуснато причастието раждеженъ, което се подразбира от контекста. Като 
вариант с трикомпонентна структура в СтПр се среща изразът желэ зьн ъ 

одръ ражде женъ (П+С+Пр).  
Словосъчетанието поясъ же лэз ьн ъ го р8щ ь (С+П+Пр) се среща и с 

вариант ра ждеженъ поясъ (Пр+С), в който се наблюдава семантическа 
хаплология. В СтПр изразът же лэз ьнъ поясъ раждеженъ (П+С+Пр) е с 
инверсия на причастието или с непълна структура - поясъ раждеженъ 
(С+Пр).  

В ОбПр словосъчетанията сапог1 раждежен1 (С+Пр) и сапог1 
желэзьн1 (С+П) са двукомпонентни, като уточняващото причастие или 
прилагателно се намира след съществителното, което пояснява. В СтПр освен 
израза сапог1 желэзьн1 (С+П), който се открива и в ОбПр, има следните 
синонимни изрази: сап ог1 ражде жен1 мэд н1 (С+Пр+П), желэз ь н1 

сапог1 (П+С). 
Разнообразни са съчетанията на съществителното сков рада (скара): в 

ОбПр изразът е с ковра да гор8ща (С+Пр), а в СтПр – сков рада раждежена 

(С+Пр) и с к овра да огн ьна (С+П). Названието шлэмъ раждеженъ (С+Пр) 
‘нажежен шлем’ има еднаква употреба в двата Пролога. 

Само в ОбПр са използвани названията на средства за мъчение: р9ка 
олов ьна (С+П), р9ка желэзьна (С+П), опан1 желэзьн1 (С+П), к лю ч ь 
желэзьнъ (С+П), пр9тъ оло вэнъ (С+П), глави3 мэдьн о (С+П), 
трьз9б ь ц ь остръ (С+П), където уточняващото прилагателно е в инверсия 
спрямо съществителното.  

Само в СтПр се откриват следните словосъчетания: кадь же лэзьнъ 
(С+П), клоувия желэзьна (С+П), тиганъ желэзьнъ (С+П), строужина 
желэзьна (С+П), соули ца желэзьна (С+П), оукроухъ  желэзьнъ (С+П), 
щитъ желэзьнъ (С+П), лемешь раждеженъ (С+П), ти ганъ раждеженъ 

                                                                                                                             
пропуснато, тъй като се подразбира в семантиката на самото определяемо, става елемент на 
неговото значение – получава се своеобразно семантично стягане” [Шмелев 1964: 203]. 
 



(С+П), с ол1га о ловэ н а (С+П), трьз9бъ о с тръ (С+П), скрада огньна 
(С+П), където преобладаваща е употребата на прилагателното в постпозиция 
спрямо съществителното, което пояснява. В израза ст олъ желэзьнъ (С+П) 
(2 употреби) прилагателното отново е в инверсия спрямо съществителното, но 
се открива и 1 употреба с препозиция на прилагателното - желэзьнъ столъ 

(П+С). Названието к лэ щ а като средство за мъчение има 1 употреба в СтПр и 
е пояснено с две определения: желэз на клэща раждежена (П+С+Пр). 

Към съществителното 9дица ‘кука’ се откриват уточняващите 
прилагателни: 9дица желэзьна (С+П), 9ди ца остра (С+П), както и 
желэзьна 9дица (П+С). В тези изрази се наблюдава удвояване на смисъла, 
тъй като за названието кука е присъщ признакът ‘острота’.  

Названието кол о обикновено се среща без уточнение, само в един 
случай в СтПр към него е прибавено прилагателното мэдьн ъ: мэдьно кол о 
(П+С). 

Съществителното коноб ъ ‘котел’ в ОбПр се среща в съчетание с 
няколко прилагателни имена и причастия, които са в постпозиция: кон объ 

мэдьнъ (С+П), конобъ раждеженъ (С+Пр), конобъ мэд ьнъ ражде женъ 
(С+П+Пр), конобъ вр8щь (С+Пр); в СтПр се срещат следните определения: 
конобъ вр8щь (С+Пр), конобъ кип8щь (С+Пр), мэдьнъ конобъ (П+С). 
Семантическа хаплология е налице в случаите, когато е упоменато само от 
какъв метал е изработен котелът, използван за изгаряне на мъчениците, а от 
контекста се подразбира, че този котел е нагорещен. 

Названието на средство за мъчение ръжен се среща в двата Пролога с 
едни и същи определения: раж ьнъ раждеженъ (С+Пр), раж ьнъ желэз ьнъ 
раждеженъ (С+П+Пр); в ОбПр се открива още: ражьнъ го р8щ ь (С+Пр), 
раждеженъ ражьнъ (Пр+С), а в СтПр - ражьн ъ желэзьн ъ (С+П). 

В двата Пролога съществителното гвоздей е пояснено от 
прилагателното желэзьнъ: гвоз д ь же лэз ьн ъ (С+П), като изразът се 
характеризира с удвояване на смисъла, защото обикновено гвоздеите се 
изработват именно от желязо. В СтПр се срещат и други определения към 
споменатото название: гвоздь д лъ г ъ (С+П), ос тръ гвозд ь (П+С), ост ръ 

желэзьнъ гвоздь (П+П+С). 
Удвояване на смисъла е присъщо и за словосъчетанията млатъ  

желэзьнъ (С+П) и мла тъ раждеженъ  желэзьнъ (С+Пр+П), откривани и 
в двата Пролога: обикновено чукът се изработва от желязо, а щом е нажежен, 
следователно е от метал. Уточняването на метала, от който е направен чукът, 
има смисъл, когато е в  опозиция с млатъ о ло в ьнъ (С+П) – в ОбПр, или 



олов ьнъ м л а тъ (П+С). Само в ОбПр се използва изразът млатъ гор8щ ь 
(С+П), а в СтПр - раждеженъ млатъ желэзьн ъ (Пр+С+П). 

Названието желязо има няколко определения - общи в двата Пролога 
са: желэзо раждежено (С+П) и ост ро желэзо (П+С); само в ОбПр: желэзо 

остро го р8що ((С+П+Пр) и желэзо кр9г ло (С+П); само в СтПр: ражде жено 

желэзо (П+С), остро желэзо раждежено (П+С+Пр), желэзо т8жько 
(С+П), т8ж ько же лэзо (П+С). 

Прилагателни имена и причастията, които се намират пред 
поясняваните съществителни в СтПр, са: мэдьнъ облогъ ‘меден обръч’ 
(П+С), же лэзьно чесало ‘желязно чесало’ (П+С), при лип а&ще жег9ще 

б1ли3 (Пр+Пр+С), оубииствено3 б1ли3 (П+С), о с тр а кръпа (П+С), 
власэна остра кръпа (П+П+С). 

В СтПр се срещат както желэз ьнъ омлатъ (П+С), така и омлатъ 
желэзьнъ (С+П). Уточняващото прилагателно носи удвояване на смисъла, 
тъй като обикновено чукът е изработен от желязо. 

Съществителното жила в ОбПр е уточнено с прилагателното 
гов8жда, което винаги е в постпозиция (С+П). Варианти на това 
словосъчетание са: жи ла гов8жда соуха (С+П+П), жила соурова (С+П), 
волоуя жи ла (П+С). В СтПр се срещат: волоуя жила (П+С), жила в о л о у я 

(С+П), соурова жила (П+С). 
Удвояване на смисъла има в словосъчетанието верига желэзьна 

(С+П), срещано в ОбПр, тъй като обикновено веригите са направени от 
желязо. В СтПр уточняващото прилагателно в израза верига огньна (С+П) 
има задължителен характер, защото показва, че средството за мъчение е 
нагорещено. Мъчениците са завързвани с връв или ремъци - в ОбПр се 
срещат: в рь въ тьнька (С+П), ремень с1р о в ъ (С+П), докато в СтПр се 
откриват: ть нька в рьвъ (П+С), соуровъ ремень (П+С) и ремень т ьн ь к ъ 

(С+П). 
За изгаряне на мъчениците се използват вряща вода, олово или 

смола – в ОбПр: вода вр8ща (С+П), олово вр8ще (С+Пр), олов о 

раждежено (С+Пр), смола вр8ща (С+Пр); в СтПр - олов о вр8ще (С+Пр), 
олово кл око т8ще (С+Пр), олово клоп от8ще (С+Пр). В СтПр е налице 
семантическа хаплология, тъй като уточняващото причастие към смола не е 
изрично споменато, но се подразбира от контекста. 



За заливане на раните на мъчениците се използва оцет, уточняван с 
прилагателното лютъ: в ОбПр - лют ъ оцьтъ (П+С), в СтПр - оцьтъ л ю т ъ 

(С+П); в ноздрите на мъчениците се налива синапъ лютъ (С+П) - СтПр6.  
С тръстика по особено жесток начин са пробождани телата на 

християните: словосъчетанието трьстъ остръ (С+П) се открива в двата 
Пролога, докато в СтПр има и  остръ трьс тъ (П+С). Прилагателното остръ 
се среща като определение към рогъ в ОбПр: ро г ъ остръ (С+П), а в СтПр – 
рогъ ов ьнъ (С+П). Поради факта, че съществителното рог носи в себе си 
семата ‘острота’, в словосъчетанието се открива удвояване на смисъла. 

Прилагателното воловъ в словосъчетанията мэ хъ воловъ (С+П) в 
ОбПр и воловъ т лъ п1гъ (П+С) в СтПр уточнява материала, от който са 
изработени меховете, в които мъчениците биват хвърлени, за да ги удавят. От 
волска кожа е изработен ремъкът, който служи като примка за свързване на 
нозете на мъченицата – д8гъ волоуи (С+П) в ОбПр. 

За поясняване на огромната чутура, в която хвърлят мъчениците, за да 
строшат костите им, служи прилагателното кам ь на: игдия камьна (С+П) в 
ОбПр и ст9па камьна (С+П) в СтПр. 

В ОбПр се среща изразът потво рьн о зели3 (П+С), а в СтПр – обаяно 
б1ли3 (П+С), съществителното е пояснено от прилагателно, което уточнява, 
че отварата е отровна. 

В двата Пролога се откриват редица употреби на прилагателните и 
причастията, които се намират в постпозиция спрямо съществителното, 
назоваващо средство за мъчение: 9гли3 го р8щи3 (С+Пр), пещь огньна 
(С+П), п е щ ь раждеже на (С+Пр), жератъкъ огньнъ (С+П), жерат ъкъ 

жежъкъ (С+П). В посочените изрази е налице удвояване на смисъла, защото в 
названията въглен, пещ и жарава се съдържа сема ‘гореща, огнена, 
нажежена’. 

Често срещано мъчение е побоят с камъни – словосъчетанието 
камень тежькъ (С+П) се среща в двата Пролога, в ОбПр – камень великъ 
(С+П) и кам е нь велии (С+П), а в СтПр - велик1 камень (П+С). 

В израза садовьн13 в этви (П+С) определението не е съществено, 
защото носи удвояване на смисъла – независимо дали е уточнено какви са, 
клоните на дървото са средство за мъчение в контекста на житието. 

4. В редица случаи присъствието на определение към 
съществителното не е задължително. Уточнението, че врящото масло, 
използвано за изгаряне на мъченика, е дървено, не е съществено в израза 

                                                 
6 Към съществителното синап в ОбПр уточняващо прилагателно липсва. 



масло дрэ вэно (С+П), защото веществото е средство за мъчение, 
независимо от това какъв е неговият произход. 

В словосъчетанието ст лъпъ соухъ (С+П) прилагателното не е 
съществено за поясняване на средството за мъчение и се постига удвояване на 
смисъла, защото съществителното носи сема ‘неодушевеност’. Дори да не е 
упоменато какъв е стълбът, той е средство за мъчение, тъй като за него 
завързват мъченика, подложен на изтезания. 

 
* * * 

Наблюденията на прилагателните имена и причастията, използвани за 
уточняване на названията на средствата за мъчение, които се откриват в двата 
Пролога, позволяват да се откроят следните изводи: 

• Част от названията на средства за мъчение представляват 
словосъчетание от съществително и прилагателно име: мэдьнъ волъ; 

сапогъ желэзьнъ; сапогъ мэдьнъ; желэз ьна р9ка; оловьна р9ка; 

ногъти желэзьни; мэдьна ч е шюя; поясъ желэзьнъ; оп ан1 

желэзьн1; столъ желэзьнъ; од ръ желэзьн ъ; одръ м эдьн ъ. 
• Броят на словосъчетанията7 с двукомпонентна структура в ОбПр е 

83%, а в СтПр – 85%. Преобладава употребата на определението в инверсия 
спрямо определяемото (С+П), (С+Пр): за ОбПр  в 69% от случаите, а за СтПр 
- в 58%. Словосъчетанията, при които прилагателното име или причастието 
се намира пред съществителното, което пояснява, в ОбПр са 14%, а в СтПр – 
27%. Словосъчетанията с трикомпонентна структура в ОбПр са 17% от 
всички случаи, а в СтПр – 15%. 
 
Таблица 1. Типове словосъчетания в ОбПр и в СтПр 
Словосъчетание ОбПр СтПр 
(С+П), (С+Пр) 69% 58% 
(П+С), (Пр+С) 14% 27% 
(П+П+С), (С+П+П), (П+С+П), 
(Пр+П+С), (С+Пр+П), (Пр+С+П) 

17% 15% 

 
• Наличието на случаи на семантическа хаплология, както и на 

удвояване на смисъла показва универсалността на езиковите закони както на 
синхронно, така и на диахронно равнище. 

• В част от случаите наличието или отсъствието на уточняващо 
прилагателно и/ или причастие не е съществено за значението на 

                                                 
7 Типовете словосъчетания се представят във вид на таблица – вж. Таблица 1. 

 



съществителното, назоваващо средство за мъчение, напр. названието 
верига е ясно, дори когато липсва определението желэзьна. 

Изучаването на ролята на прилагателните имена и причастията при 
уточняването на значението на названията на средствата за мъчение в ОбПр и 
в СтПр позволява да се разкрият в пълнота дистрибутивните отношения на 
изследваните съществителни и да се откроят специфичните особености, 
присъщи на тези отношения. 
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MANIFESTATIONS OF PHONETIC-MORPHOLOGICAL INTERFERENCE 

IN A MESOLECT 
Rumyana Russinova (Shumen) 

 
The article presents a study of the interference as one of major characteristics of the 
intermediate language formation (mesolect). Specific examples for parallel existence of 
elements at phonetical level of the standard language and elements at morphological level of 
the dialect are analyzed. 

Key wrds: dialect, standard language, mesolect, interference. 
 
 
Неравнопоставеността на различните структурни формации на 

съвременния български език от гледна точка на тяхната престижност е един от 
естествените двигатели за развоя на диалектите и подсказва недвусмислено 
каква е посоката на промените. Формацията цел (книжовният език) е само 
една, а на другия полюс са множество диалекти, всеки от които има свой 
колорит, своя специфична нормативна система и самобитно развитие на фона 
на общите тенденции. Детайлите в осъществяването на промените са много 
различни и тяхното описание е интересен обект за изследване. 

Съвременните диалектолози, които все още търсят „изчистена” 
диалектна норма, са сериозно затруднени и са поставени в ситуация да се 
абстрахират от много реално функциониращи форми и конструкции, които не 
могат да бъдат класифицирани нито като диалектни, нито като книжовни. На 
практика тези „хибридни” форми и конструкции са елементи на закономерно 
идващите след диалектите структурни разновидности – мезолектите, „т.е. 
смесените езици, получени от интерференцията на книжовни черти на 
мястото на контрастните диалектни маркери” [Виденов 2005: 63]. 

Като една от основните черти на междинната езикова формация, 
интерференцията може да бъде описвана и интерпретирана от различни 
гледни точки. В настоящата работа обект на изследване са конкретните 



прояви на интерференция в мезолекта. Вниманието е съсредоточено върху 
паралелно функциониращи елементи от фонетичното равнище на книжовния 
език и от морфологичното ниво на диалекта в думата и в акцентната единица.  

Описанието е направено въз основа на анализ на идиолектите на 25 
комуниканти от гр. Опака, Поповско. Диалектът на селището е капански и се 
отнася към мизийските говори. 

Представените тук случаи са част от по-обширно проучване, 
посветено на проблемите на интерференцията. 

Описанието на съвместно съществуващите елементи от различни 
равнища (фонетичното на книжовния език и морфологичното на диалекта) се 
прави, след като са анализирани случаи на интерференция само на едно 
равнище (фонетично, морфологично), както и обратни на представените в 
тази работа комбинации (фонетичен диалектен маркер и морфологичен 
книжовен), а наблюдаваните тук взаимодействия са разгледани частично и в 
рамките на изречението. 

Целта на изследването е да се регистрира явлението и да се представят 
основните случаи. Пълният анализ изисква съобразяване с много фактори – 
социолингвистични, ситуативни, но ограниченията в обема не позволяват 
комплексен коментар на проблема. 

1. Фонетично-морфологична интерференция в думата 
1.1. Наличие на консонант х (диалектният маркер е липса на х  или 

реализация на ў, в или й вместо х) // определителен член -ò/-у на 
съществителните имена от м.р. ед.ч.: 

1.1.1. Наличие на х в началото на думата: хл’àбу, хòлу, хутèлу, 
хумòту (хумòт’у), хъмбàру (хъмбàр’у), хърмàну. 

1.1.2. Наличие на х в средисловие: òреху, стръхò, с’урмàху, 
тухлàр’у, чèхълу. 

1.2. Наличие на консонант х // определителен член -у на прилагателни 
имена и пълни форми на притежателни местоимения от м.р. ед.ч.: вèхтийу, 
тèхнийу. 

1.3. Наличие на х // флексия -╕ на съществителни имена от ж.р. ед.ч.: 
1.3.1. Наличие на х в началото на думата: хвълб╕, хитрин╕, хлъдин╕, 

хрън╕, хъв╕, хълв╕, хълк╕, хъймън╕ (от общ м.-ж.р.). 
1.3.2. Наличие на х в средисловие: бълх╕, бухч╕, грехут╕, лех╕, 

мъхл╕ (мъхъл╕), мъхн╕, мух╕, снъх╕, трух╕. 
1.4. Наличие на х // определителен член -т╕ на съществителни от ж.р. 

ед.ч. с нулева флексия: 
1.4.1. х в началото на думата: хитруст╕, хубуст╕, хръбруст╕. 
1.4.2. х в средисловие: зъхърт╕. 
1.5. Наличие на х // падежни остатъци (родително-винителни форми) 

при съществителни от м.р. ед.ч., названия на лица: 
1.5.1. х в началото на думата: хùтлеръ. 
1.5.2. х в средисловие: стръхùлъ, тùхулъ, тихумùръ. 



1.6. Наличие на х // флексия -е за мн.ч. на многосрични съществителни 
от м.р.: хумòте, хъмбàре. 

1.7. Наличие на консонант в в определени позиции (диалектният 
маркер е липса на в или реализация на w, ў вместо в най-често пред вокал или 
сонант)// определителен член -╓/ -у на съществителни от м.р. ед.ч.: 

1.7.1. в в началото на думата: вèснику, вòлу, връгò, в╕глену, в╕зелу (и 
в╕зел’у), вълкò, вързòпу. 

1.7.2. в в средисловие: дв╓ру (диалектен вариант д╓ру), дръвнùку,  
либ╓внику (диалектен вариант либ╓йнику), плèвнику. 
В тези примери се наблюдават запазени групи дв и вн, които в диалекта се 
разрушават (дв > д; вн > ўн, йн). 

1.8. Наличие на в // флексия -╕ на съществителни имена от ж.р. ед.ч.: 
1.8.1. в в началото на думата: вред╕, връжд╕, вуд╕, вуйн╕, вуйск╕, 

вун’╕, вълн╕, върб╕. 
1.8.2. в в средисловие в интервокална позиция или в група вн (вн’): 

глъвн’╕, глъв╕. 
1.9. Наличие на в // определителен член -т╕ на съществителни имена 

от ж.р. ед.ч. с нулева флексия: влъст╕, вреднуст╕, върт╕. 
1.10. Наличие на в // падежни остатъци (родително-винителни форми) 

при съществителни от м.р. ед.ч., названия на лица: в╔йчъ, въсùлъ. 
1.11. Наличие на в // членуване на притежателни прилагателни от м.р. 

ед.ч. без разширение на основата: будỳрувъ, дòнкувъ, мùлкувъ(мùлкувъ кòн). 
1.12. Наличие на в // флексия -е за мн.ч. на многосрични 

съществителни от м.р.: 
1.12.1. в в началото на думата: в╕глене, въмпùре. 
1.12.2. в в средисловие в интервокална позиция: бùвуле, д’═вуле 

(диалектни варианти бùwуле, бùўле, д’═wуле, д’═ўле). 
1.13. Наличие на ф // флексия -ий на обобщителното местоимение за 

м.р. ед.ч.: фсèкий. 
1.14. Наличие на ф // падежни остатъци (родително-винителни форми) 

на съществителни от м.р. ед.ч., названия на лица: трùфунъ. 
1.15. Запазена група дн (в диалекта групата е разрушена чрез елизия 

или асимилация на първия компонент, т.е. дн>н или дн>нн) // флексия -╕ на 
имена от ж.р. ед.ч.: едн╕, идн╕. 

1.16. Липса на лабиализация на нелабиален вокал // флексия -╕ на 
съществителни от ж.р. ед.ч.: чешм╕ (и чишм╕). Диалектният вариант чушм╕ е 
с твърде голяма честота на употреба, среща се и в речта на по-младите, а 
понякога се „прокрадва” в речта на високообразовани носители на мезолекта, 
затова двете реализации контрастират, усещат се като разнорангови. 

Сравнително рядко се наблюдават два фонетични книжовни маркера, 
напр. едн╕ (с нередуциран широк вокал е в и и запазена група дн), л’уб╓внику 
(с липса на делабиализация на у в и и наличие на в), сирум═ху (с липса на 
лабиализация на и в у, съчетано с редуване с:с’, и наличие на х). Обикновено 
такова прецизиране на фонетично равнище изключва употребата и на 



морфологични диалектни маркери (контрастни) или подобни варианти се 
появяват спорадично и твърде непоследователно. 

2. Фонетично-морфологична интерференция в акцентната дума 
2.1. Наличие на консонант х // възвратноименна частица съ: 
2.1.1. х в началото на думата: хвàли съ, дъ съ хвàним, хв╕рли съ, хл╕згъ 

съ, хрàним съ, хъбù съ, хърèсвъ съ. Част от примерите са със запазена група 
хв, която в диалекта е разрушена – хв>ф  или в (по-рядко). 

2.1.2. х в средисловие: бàвехъ съ, бùехъ съ, блъгууструùхъ съ, гòнехми 
съ, двùжехъ съ, дувир’àвъхми съ, д╕рпъхъ съ, жèнехми съ, зъбрàвихъ съ, 
зъгỳбихъ съ, зъдържàхми съ, зъл’ỳбихъ съ, кр╕стехъ съ, дъ съ мàхъш, мàхнъ 
съ, мàхнъхъ съ, мùнъхъ съ, нòсехъ съ, пудбùвъхъ съ, рàдвъхми съ, ръзвùвъхъ 
съ, смèехми съ, струйàвъхми съ, събùръхми съ, тревòжехми съ, угувòрихми 
съ, ургънизùръхми съ, ъмбицùръхми съ. 

2.1.3. х в краесловие: бл╕снъх съ, венчàх съ, вид’àх съ, гòтвех съ, 
държàх съ, д╕рпъх съ, зъкàних съ, зъмùслих съ, излекỳвъх съ, измурùх съ, 
кàнех съ, кàчвъх съ, л╕жех съ, мàхнъх съ, нъкàзъх съ, притеснùх съ, путпр’àх 
съ, рàдвъх съ, ръзвеселùх съ, ръсс╕рдих съ, ръсхòждъх съ, скàръх съ, спỳснъх 
съ, сп╕нъх съ, тревòжех съ, уб╕рнъх съ, усъмнùх съ, утървàх съ. 

Примерите от типа на посочените в 2.1.2. и 2.1.3. са многобройни. 
Това се дължи на голямата честота на употреба на формите за минало 
свършено и за минало несвършено време, в които -х-  е формообразуващ 
суфикс. В малка част от примерите х е в корена на думата. 

2.2. Наличие на консонант х // облик мъ, тъ за 1 и 2л. ед.ч. и нъ, въ 
за 1 и 2л. мн.ч. на кратките форми за винителен падеж на личните 
местоимения: 

2.2.1. х в началото на думата: х═пи нъ, хв═л’ът мъ, хр═н’ът тъ, 
хър║свът нъ. 

2.2.2. х в средисловие: вид’àхъ мъ, в╕рнъхъ въ, дър’àвъхъ нъ, 
зъплàшихъ тъ, искл’ỳчихъ нъ, испрàтихъ нъ, слỳшъхъ мъ, удделùхъ нъ, 
ътъкỳвъхъ нъ. 

2.2.3. х в краесловие: зъпùсъх въ, ч╔х тъ. 
2.3. Наличие на консонант х // частица за бъдеще време шъ (ш): 
2.3.1. х в началото на думата: ш си х╓диш, шъ х╓дим, шъ х╓йкъ, шъ 

хрънт╔ти, шъ хър║съ. 
2.3.2. х в средисловие: шъ м═хни, шъ нъхр═ни, шъ пув║хни, шъ п╕хни, 

шъ с╕хни. 
2.4. Наличие на х // употреба на предлог у вместо в (ф): 
2.4.1. х в началото на думата : у х╓лъ, у хр═стите, у х╕лбуците. 
2.4.2. х в средисловие: у лех╕тъ, у мъхъл╕тъ, у пръх╕, у т║хникумъ. 
2.5. Наличие на консонант в // възвратноименна частица съ: 
2.5.1. в в началото на думата: вл═гъ съ, влùзъ съ, влушù съ, вр╕звъ съ, 

вр╕штъ съ, вълн╔въ съ, в╕рнъ съ. 
2.5.2. в в средисловие: дàвъши съ, дувир’àвъши съ, избруйàвът съ, 

измур’àвъм съ, испут’àвъ съ, испълн’àвът съ, прудàвъ съ, пузнàвът съ, 



пусръм╔въ съ, сръм╔въм съ, убнув’àвъ съ, уништужàвъ съ, упутреб’àвъ съ, 
уснувàвъ съ. 

2.6. Наличие на консонант в // облик мъ, тъ за 1 и 2л. ед.ч. и нъ, въ 
за 1 и 2л. мн.ч. на кратките форми за винителен падеж на личните 
местоимения: 

2.6.1. в в началото на думата: влич║ши мъ, влуд’àвът нъ, вр╕звът ли 
тъ. 

2.6.2. в в средисловие в интервокална позиция: дустръшàвъ въ, 
зъдължàвъ въ, съжъл’àвът нъ, убеждàвът нъ, увъжàвът нъ, успукуйàвът 
нъ, уштет’àвът нъ. 

2.7. Наличие на консонант в // частица за бъдеще време шъ: 
2.7.1. в в началото на думата: шъ вдèни, шъ влèзиш, шъ внимàвъш, шъ 

врештù, шъ вр╕штъ, шъ в╕ржи. 
2.7.2. в в средисловие в интервокална позиция: шъ гуштàвъ, шъ 

испл╔въ,  шъ укур’àвъ, шъ принушт╔въ, шъ прудàвъ, шъ стрỳвъ, шъ сънỳвъ, 
шъ устър’àвъ. 

2.8. Наличие на консонант в // употреба на предлог у вместо в(ф): 
2.8.1. в в началото на думата: у вуд╕тъ, у вуйск╕тъ. 
2.8.2. в в средисловие в интервокална позиция: у държ═вътъ, у 

п╓пуву, у търг╓вишти. 
2.8.3. в в група дв: у двòръ. 
Разглеждането на конструкциите с предлог у (срв. и 2.4.) е на 

границата между морфологията и синтаксиса, тъй като особеностите не са 
свързани само със съществуването (респективно липсата) на предлозите у и в 
в морфологичната диалектна система, а изпъкват при конкретни употреби. 

2.9. Запазен неударен вокал е в позиция след вокал (в диалекта в 
съответните позиции редуцираният вокал е се консонантизира (й<и<е) // 
възвратноместоименна частица съ: 

2.9.1. Запазен вокал е във формата за 3л. ед.ч. сег.вр. на спомагателния 
глагол съм: съ е влùвълъ,съ е в’àрвълу, съ е кàзвълу, съ е п’àлу, съ е см’àтълу 
(диалектен вариант съ й см’àтълу). 

2.9.2. Запазен вокал е в глаголни форми (обикновено това е 
тематичният вокал на сегашната основа : съ живèе, съ знàе, съ пèе (диалектен 
вариант съ пèй). 

2.10. Запазен неударен вокал е (неконсонантизиран) // облик мъ, тъ за 
1 и 2л. ед.ч. и нъ, въ за 1 и 2л. мн.ч. на кратките винителни форми на личните 
местоимения: вид’àл нъ е, вùкълъ мъ е, дъ тъ е пувùкъл, стрèснъл мъ е. 

2.11. Запазен неударен вокал е (неконсонантизиран) // частица за 
бъдеще време шъ (ши): шъ е гул’àм, ши е с нàс, ши е притеснèн, шъ е ученùк. 

2.12. Запазена група дн //възвратноместоименна частица съ: зб╕дни 
съ, пàдни съ, уткрàдни съ. 

2.13. Запазена група дн //облик мъ, тъ за 1 и 2л. ед.ч. и нъ, въ за 1 и 
2л. мн.ч. на кратките винителни форми на личните местоимения: зътруднù 
нъ, дъ мъ уткрàднът. 



2.14. Запазена група дн // частица за бъдеще време шъ/ши: шъ пàдни, 
ши припàдни, шъ припàдниш,  шъ сèднът, шъ уткрàднът. 

Обратният вариант (с диалектен фонетичен и книжовен морфологичен 
маркер) не е регистриран в изследвания материал (*ште пàнни). Това се 
отнася и за комбинацията 2.13. (*уткрàннът ме). 

2.15. Запазена група тв // възвратноместоименна частица съ: зътвòри 
съ, утвòри съ(диалектен вариант ут(т)òри съ). 

2.16. Запазена група тв // частица за бъдеше време шъ: шъ 
зътвòр’ът, шъ утвòр’ъ. 

Обратни случаи на посочените в 2.15. и 2.16. също не са открити в 
материала (*зът(т)òри се, *ште зът(т)òри). 

2.17. Наблюдават се и примери, в които има повече от един 
фонетичен или морфологичен маркер. 

2.17.1. Два фонетични книжовни и един морфологичен диалектен 
маркер: 

2.17.1.1. Наличие на консонанти в и х // възвратноместоименна 
частица съ: влòжихъ съ, вл’ỳбих съ, внàс’ъхъ съ, вр╕штъхъ съ, 
възубнув’àвъхъ съ, в╕ржехъ съ, зънимàвъхъ съ, прàвехъ съ. 

2.17.1.2. Наличие на консонанти в и х // облик мъ, тъ за 1 и 2л. ед.ч. и 
нъ, въ за 1 и 2л. мн.ч. на кратките винителни форми на личните местоимения: 
вр╕штъхъ мъ, в╕рзъхъ нъ. 

2.17.1.3. Наличие на консонант х и запазена група дн // 
възвратноместоименна частица съ: зътруднùх съ, пàднъх съ. 

2.17.2. Един фонетичен книжовен и два морфологични диалектни 
маркера: 

2.17.2.1. Наличие на консонант х // частица за бъдеще време шъ (ш) и 
възвратноместоименна частица съ: ш съ зъхл’ỳпи, ш съ нъхрàн’ъ, шъ съ 
п╕хнът, шъ съ хрàн’ът. 

2.17.2.2. Наличие на консонант в // частица за бъдеще време шъ (ш) и 
възвратноместоименна частица съ: шъ съ връзумù, шъ съ вр╕штът, ш съ 
въсстънувù; шъ съ излежàвъ, шъ съ убръзỳвъ. 

2.17.2.3. Запазена група хв (в диалекта хв>ф или хв>в) // частица за 
бъдеще време шъ (ш), възвратноместоименна частица съ: шъ съ зъхвàнъ, шъ 
съ прихв╕рл’ъ, ш съ пухвàл’ъ, шъ съ хв╕рли. 

2.17.2.4. Запазена група дн (дн’) // частица за бъдеще време шъ и 
възвратноместоименна частица съ: шъ съ зътрудн’╕. 

В материала са регистрирани и комбинации като последните четири 
(2.17.2.1 – 2.17.2.4.), в които вторият морфологичен маркер е кратка 
винителна форма на лично местоимение за 1 или 2л. (шъ тъ хр═ни, шъ въ 
уст═вим, шъ нъ хвàнът, шъ тъ уткрàднът). 

2.17.2.5. Наличие на х // определителен член -╓/-у на съществителни от 
м.р. ед.ч. и предлог у вместо в (ф): у хъмбàру. 

2.17.2.6. Наличие на х // флексия -╕ на съществителни от ж.р. ед.ч. и 
предлог у вместо в (ф): у лех╕тъ, у мъхл╕тъ. 



2.17.2.7. Наличие на в / определителен член -ò/-у на съществителни от 
м.р. ед.ч. и предлог у вместо в (ф): у вързòпу. 

2.17.2.8. Наличие на в // флексия -╕ на съществителни от ж.р. ед.ч. и 
предлог у вместо в(ф): у вуд╕тъ, у вуйск╕тъ. 

В последните четири комбинации само единият морфологичен маркер 
е клитика. 

Макар и рядко, се срещат употреби на два фонетични книжовни и два 
морфологични диалектни маркера, напр. у едн╕ (нередуциран вокал е и 
запазена група дн // флексия -╕ за ж.р. ед.ч. и предлог у вместо в (ф). 

Разгледаните случаи на съвместно съществуване на фонетичен 
книжовен и морфологичен диалектен маркер са най-често срещащите се. За 
някои от възможните комбинации не са открити примери в анализирания 
материал. Целта не е пълно изчерпване на видовете „хибриди”, а представяне 
на един начин за описване на явлението. 

При анализа на наблюдавания материал се очертават закономерности, 
свързани с устойчивостта и комбинативността на отделните елементи. 
Интерферентни явления, резултат от взаимодействие на маркери от 
разглежданите равнища, са регистрирани в речта на всички комуниканти. 
Разликите (понякога доста съществени) се проявяват в честотата на поява и в 
подбора на интерфериращите елементи. 

Като цяло анализираните тук взаимодействия са характерни за по-
близки до книжовния език мезолектни реализации (с изключение на 
комбинациите с най-контрастни морфологични маркери). Обратните случаи (с 
диалектен фонетичен и книжовен морфологичен елемент) са по-редки и 
гравитират повече към диалекта (разбира се, и в този случай от значение е 
контрастността на маркерите). 

Тъй като морфологичният елемент е от системата на диалекта, от 
неговата контрастност зависи съчетаемостта на маркерите, като най-общо 
може да се твърди, че ярко диалектните (според усета на комуникантите) по-
рядко съжителстват с фонетични книжовни елементи. 

Наблюденията върху съвместно съществуващите елементи от 
анализираните равнища сочат, че в рамките на думата като най-ярко 
диалектни се отчитат определителният член -ò/-у на имената от м.р. ед.ч., 
падежните остатъци (родително-винителни форми) при съществителни от м.р. 
ед.ч., названия на лица, и флексията -е за мн.ч. на многосричните 
съществителни от м.р. Контрастна е и флексията -ий на имена от м.р. ед.ч., но 
примерите с нея са много малко. Не се чувстват като силно контрастни и 
проявяват устойчивост флексията -╕ на имената от ж.р. ед.ч. и 
определителният член -т╕ на съществителните от ж.р. ед.ч. с нулева флексия. 
Последният тип реализации (хубуст╕) са наддиалектни и са най-близки до 
книжовните. 

В акцентната единица контрастира употребата на предлог у вместо 
в(ф). Не се чувстват като ярко диалектни частицата за бъдеще време шъ (ши, 



ш), възвратноместоименната частица съ, облиците мъ, тъ за ед.ч. и нъ, въ за 
мн.ч. на кратките винителни форми на личните местоимения за 1 и 2л. 

И в думата, и в акцентната единица в ситуации на непринудено 
общуване комбинациите с неконтрастни морфологични маркери (напр. вуд╕, 
хръбруст╕, вр╕штъхми съ, шъ съ хрàним) преобладават, включително в 
речта на по-младите и на местната интелигенция. Тези маркери имат 
наддиалектен характер и източнобългарското обществено мнение 
санкционира употребите им само във високите комуникативни сфери. 

В рамките на думата в определена степен се наблюдава 
съотносителност с обратните случаи (диалектен фонетичен елемент и 
книжовен морфологичен), напр. наред с диалектния вариант wуд╕ (уд╕)и 
книжовния водà се срещат получените чрез интерференция wудà и вуд╕, като 
последният тип варианти категорично предобладават . 

В акцентната единица за повечето комбинации липсва 
съотносителност, примерите за обратно съжителство на маркерите са 
изключение (ъмбицùръъ се) и са с почти оксиморонно звучене. Някои 
комбинации не са открити в материала и е малка вероятността да съществуват 
(напр. *в╕рнъў се, *вид’àў те). В сравнение с посочените комбинации 
разгледаните тук случаи тип в╕рнъх съ са с категоричен количествен превес и 
са наддиалектни по своето разпространение. 

Причините за количественото преобладаване на комбинациите с 
фонетичен книжовен и морфологичен диалектен елемент над обратните 
(симетрични само в известна степен) случаи в думата и в акцентната единица 
могат да се търсят в по-консервативния характер на морфологичното 
равнище. 
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СЕГАШНО СТРАДАТЕЛНО ПРИЧАСТИЕ НА -М / -ЕМ 
В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК 

 
ON THE PRESENT PASSIVE PARTICIPLE 

Alexander Alexandrov (Shumen) 
 

The present passive participle is the only participle in Bulgarian language, which is 
excluded from the system of Bulgarian participles and that is the reason for denying the 
existence of such a system. The main reason was the fact that the present passive participles 
– existing so far – were thought to have a very small number. In the present article, I happen 
to enumerate 1071 of these participles which provides enough reason for them to take their 
own place in Bulgarian morphology and also to take into consideration the fact that their 
number is increasing every day. 

Key words: present passive participle, system, morphology. 
 
 
В системата на българските причастия отдавна се водят спорове за 

липсата или наличието на сегашно страдателно причастие на –м / -ем, то е 
единственото, което пречи да говорим за пълен набор от всички причастия: м. 
св. деятелно, м. несв. деятелно, м. страдателно. сег. деятелно и сег. 
страдателно. Старото убеждение, че такова причастие в СБКЕ липсва, се 
отразява и върху пълнотата на българската граматика на книжовния език. Още 
Любомир Андрейчин в „Основна българска граматика” [Андрейчин 1944: 
316] отбелязва, че „в книжовния език се срещат — някои форми, образувани с 
наставка - м", които „по произход... са сегашни страдателни причастия", но 
по-нататък добавя, че те „имат единични характери и не съществуват като 
особена категория в съвременния ни език, както е било в старобългарски. По-
често се срещат в отрицателна форма, която означава невъзможност да 
се извърши даденото действие върху предмета; неминуем, неуловим, 
непобедим, непоколебим, неизброим, неизтощим, неизчерпаем и др. „ 

Почти същото пише и Стоян Стоянов в „Граматика на българския 
книжовен език" [Стоянов 1964: 403], като дава и кратки сведения за 
старобългарския произход на сегашните страдателни причастия (за форми на 
-м и на -омъ, като õâàëèìú, çíàåìú  или íåñîìú, äâèãîìú, яäîìú и др.). 

В „Практическа българска граматика” на Петър Пашов [Пашов 1994: 



186] съвсем накратко се отбелязва, че „в нашия език няма развито сегашно 
страдателно причастие (има само отделни форми като любим, уважаем, 
непобедим и др.) и се добавя възможността на м. страд. причастие от несв. 
вид да замества в определени случаи сегашното страдателно, напр. вм. 
изучаемият материал да се каже „изучаваният материал". За Александър 
Теодоров-Балан новите ест. стр. причастия са „изкуствени, даже чудати". 

От по-старото поколение граматици само Никола Костов забелязва не 
само новото значение в сегашните страдателни причастия, но и тяхната 
продуктивност именно с това значение: „наставките -аем и -им все повече 
придават на цялата дума смисъл на възможност и тъкмо затова те почват 
да стават продуктивни." 

От следващото поколение езиковеди само Христо Първев отбелязва: 
„Но прилагателни имена, които са образувани с наставки -м или -ем от 
глаголи (т. е. генетично свързани със сег. стр. причастие), са твърде 
многобройни, а при това и доста често употребявани в някои 
книжовноезикови прояви, напр. в публицистиката и в научни съчинения. Към 
тях практиката постоянно добавя все нови и нови форми”. За Христо 
Първев е ясно, че „практиката от последните десетилетия не престава да 
посочва нуждата от такава категория в днешното глаголно спрежение”. 

В някои от статиите дори не се посочва, че сегашното страдателно 
причастие е съществувало нормално в старобългарския език и се е 
употребявало за изразяване на страдателния залог при сегашно време, при 
имперфект и при бъдеще време в комбинация със спомагателните глаголи 
á©ä©, áûâà> или ѥñìü [Мирчев 1985: 91]. Това са комбинации от типа 

â¸ä¸ìú ѥñìü или áûâà>; â¸ä¸ìú áýõú, â¸ä¸ìú á©ä©, â¸ä¸ìú á©äåøø¸ и т. н. 

При трето спрежение причастията окончават на- ѥì: çíàѥì, ãëàãîëѥì. 
Немският българист Хилмар Валтер не само посочва точните начини 

за образуване на сегашните страдателни, причастия, но и определя 
следващите задачи [Валтер 1998: 251]. 

Настоящата статия е написана върху наблюдения главно върху 
ежедневната преса и върху няколко речника [Речници]. От събраните общо 
1070 форми 590 са образувани от несвършени по вид глаголи. За сравнение 
ще посочим само че в Обратния речник са включени само 248 сег. стр. 
причастия. От тези 590 форми 55 се образуват със суфикс –м / -им: варим, 
водим, возим, говорим, горим, движим, делим, дължим, значим, рушим, 
съдим, топим, търпим, дразним, лечим, любим и др. От общо 1070 форми 480 
са образувани от изходен свършен глагол от първо и второ спрежение. 
Свършената по вид глаголна основа изисква присъединяването на суфикса - 
им - изключение са само някои свършени глаголи от първо спрежение, които 
имат наставка - аем: изкопаем, разгадаем, осезаем, порицаем и др. 

Интересно е, че сред регистрираните 1070 форми ясно се разграничава 
наличието на 210 видови двойки, т. е. двойки причастия, образувани от 
съответните видови основи на един и същ глагол: оградим - ограждаем, 



заместим - заместваем, отменим — отменяем, възложим - възлагаем, 
неуморим - неуморяем, склоним - скланяем, неохладим - неохлаждаем и др. 

От общо 1070 форми 1060 се свързват със сегашна глаголна основа, 
независимо от вида. Наставката -им се е обобщила за глаголите от първо и 
второ спрежение, като малобройната група от I спр. (без глаголите на -ая, -ея) 
се е сляла с групата на II спр. И така се е образувал общият модел: сегашна 
основа + суфикс им: четим, произносим, преводим, разчетим, разплетим и 
др. 

Единствената форма, образувана от съществителното ръжда - 
ръждаем / неръждаем, вече има конкурент - формата ръждяем, която в 
словообразователно отношение се свързва с глагола ръждясам - ръждясвам 
след съкращаване на наставката - сам/ свам. 

По отношение на ударението се е обобщил моделът ударена гласна + 
м и ударена гласна + ем, което може да се изрази с формулата V - М / V - ЕМ, 
т. е. мястото на ударението се определя от характера на суфикса, а не от 
основата на изходния глагол. 

С категорията преходност сегашните страдателни причастия се 
свързват съвсем категорично - от 1070 форми 997 се свързват с преходна 
глаголна основа. Изключение правят само причастията зависим и 
незагниваем. Това доказва още веднъж казаното от Любомир Андрейчин, че 
страдателността и преходността „имат един общ елемент в своята 
семантика - получателят на действието” [Андрейчин 1976: 63]. 

Друга характерна структурна особеност на сегашните страдателни 
причастия е лесната им съчетаемост с отрицателната частица не-, факт, който 
често се привлича в подкрепа на тезата за пълната неутрализация на 
глаголните свойства на формите. В ексцерпираните 1070 форми 
съотношението между изразяващи и неизразяващи отрицание е 1:1, т. е. почти 
срещу всяка отрицателна форма съществува и форма със значение за 
„възможност, способност към действие": адресируем - неадресируем, 
възлагаем - невъзлагаем, възобновим - невъзобновим, докосваем - 
недокосваем, измерим - неизмерим, износваем - неизносваем, обмитваем - 
необмитваем, уморяем - неуморяем и др. Нещо повече - в някои случаи, 
независимо от наличието на отрицателна форма, се предпочита съответната 
утвърдителна форма на причастието, като отрицанието се премества от 
формата към цялостната синтактична единица: „Това не е мислимо" (Блага 
Димитрова, „Лавина”). 

Заслужава да се отбележи и фактът, че непрекъснато се увеличава 
броят на абстрактните съществителни с наставка -ост, образувани от 
съответни сегашни страдателни причастия: вградимост, дробимост, 
заболяемост, изтощаемост, изморяемост, повлияемост, преживяемост, 
слушаемост, предаваемост, проникваемост, насищаемост и др. Това носи 
потенциална възможност за образуване и въвеждане в редовна употреба на 
сегашните страдателни причастия: вградим, дробим, възлагаем, уморяем, 
попиваем и др. По този начин се активизира моделът за възстановяване на 
старото процесуално значение на формите. 



Показателен е още един факт за сегашните страдателни причастия - 
90% от тях притежават страдателно залогово значение. Това не може да се 
каже в никакъв случай за сегашните деятелни причастия. Отсъствието на това 
значение се наблюдава само при няколко форми, които вероятно са навлезли 
от руски език и вече напълно са се десемантизирали. Сегашните страдателни 
причастия обаче винаги проявяват избирателност спрямо категорията 
„преходност". Ако се опитаме да обобщим казаното дотук, ще трябва да 
кажем следното: 

1. Сегашните страдателни причастия притежават глаголната категория 
„вид", т.е. не можем да ги причислим към именните категории. Дори и тези от 
тях, които се отнасят към двойновидовите глаголи, във всеки отделен случай 
показват вида си (формируем, формулируем, реализуем, регулируем, 
ревизируем, програмируем и т.н.). Тази типично глаголна категория 
означава, че става дума  за причастия. 

2. Сегашните страдателни причастия категорично изразяват самата 
„пасивност", а това означава, че те участват и с още една глаголна категория - 
залог на глагола. 

3. Сегашните страдателни причастия се отличават ясно от деятелните 
причастия (носещ срещу носим, примирим срещу примирил и примирял и 
др.). Те се отличават и от миналите страдателни причастия (примирен, 
променен срещу примирим, променим и мн. др.). 

4. Сегашните страдателни причастия показват и още една типично 
глаголна категория - преходност.  

5. Цитираните от X. Валтер примери на -ителен (производителен, 
освежителен) имат по-скоро деятелно значение - те са равностойни на 
освежаващ, произвеждащ, разхлаждащ, потопяващ, разпределящ и др., 
при това са образувани винаги от несвършен вид. 

6. Представката не- е характерна и за други видове причастия, но те си 
остават все пак причастия, а не се превръщат в прилагателни (противоречащ 
-непротиворечащ, окачен - неокачен, прочел - непрочел и др.). 

7. Допълнената със сегашно страдателно причастие схема трябва да се 
представи по следния начин: 

 
сег.деят    мин.св.деят. 
носещ  Деятелни  мин.несв.деят. 
     носил - носел 

 
сег.стр. Страдателни  носен 
носим 
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Списък на сегашните страдателни причастия 
 

не/адресируем, програмноадресируем, актуализируем, не/атакуем, варим, не/вградим, 
не/вентилируем, веротърпим, не/видим, вкаменим, не/вложим, не/вменяем, 
не/вместим, не/внушаем, водим, не/возим, не/втвърдим не/втвърдяем, не/възбудим, 
не/възбуждаем, не/възвръщаем, не/възложим, не/възлагаем, не/възмездим, 
не/възмутим, не/възнаградим, не/възнаграждаем, не/възобновим, не/възобновяем, 
не/възпалим, не/възпламеним, не/възпламеняем, не/възпроизводим, не/възстановим, 
не/възстановяем, възхитим, не/въображаем, не/въобразим, не/въобразяем, 
не/гарантируем, не/генерируем, не/говорим, не/горим, не/движим, не/делим, делимо, 
не/дестилируем, не/деформируем, диализируем, диференцируем, не/договорим, 
не/доказуем, не/докосваем, не/доловим, не/допустим, не/досегаем, не/доставим, 
не/достигаем, не/достижим, леснодостижим, мъчнодостижим, труднодостижим, 
не/дразним, не/драпируем, не/дължим, желаем, не/забележим, не/заварим, 
не/заваряем, не/зависим, взаимозависим, честотнозависим, незагореваем, 
не/задвижим, леснозадвижим, труднозадвижим, не/задимяем, не/задоволим, 
не/задоволяем не/заличим, не/заложим, не/заменим, не/заменяем, взаимозаменяем, 
не/заместваем, не/заместим, не/замърсим, не/замърсяем, не/запалим, леснозапалим, 
не/запаметим, не/заплатим, не/заплашим, не/застроим, не/застрояем, не/затваряем, 
зашеметим, не/защитим, не/значим, многозначим, не/зрим, не/избираем не/изваждаем, 
не/извиним, не/извозим, не/изгасим, не/изгладим, не/изговорим, не/изделим, 
не/издължим, изискуем, не/изключваем, не/изкопаем, изкопаемо, не/изкореним, 
не/изкореняем, не/изкупваем, не/изкупим, не/излечим, мъчноизлечим, трудноизлечим, 
не/изличим, не/изложим, не/изменим, не/изменяем, не/измерим, не/изместваем, 
не/изместим, не/износим, не/износваем, не/изобличим, не/изображаем не/изобразим, 
не/изобразяем, не/изобретим, не/изпарим, не/изпаряем, не/изплатим, не/изплащаем, 
не/използваем, не/изправим, не/изпълним, лесноизпълним, трудноизпълним, 
не/изработваем, не/изразим, не/изредим, не/изследуем, не/изтегляем, не/изтощим, 
не/изтриваем, не/изцелим, не/изцерим, не/изцеряем, не/изчерпаем, мъчнизчерпим, 
не/изчислим, не/изчисляем, не/изясним, не/изясняем, именуем, индуцируем, 
интерпретируемм, не/конвертируем, кондензируем, не/контролируем, не/кородируем, 



не/корозируем, костуем, критикуем, не/лекуем, не/лечим, не/личим, не/любим, 
не/мачкаем, не/мислим, мним, не/наблюдаем, не/нагласим, не/нагласяем, не/нагодим, 
не/нагреваем; не/надуваем, не/нажежаем, називаем, назоваем, не/назовим, 
не/наказуем, не/наклоним, не/наклоняем, не/наложим, не/накърним, не/наподобим, 
не/наподобяем, не/направляваем, не/нараним, не/нарушим, насекомо, не/наследим, 
не/наследяем, не/настройваем, не/находим, не/броим, неведом, невредим, не/вродим, 
не/възвратим, не/забравим, не/загниваем. не/заздравим, не/избродим, не/изброим, 
не/изказуем, не/изкачим, не/измиваем, не/изпиваем, не/изповедим, не/изречим, 
не/изтребим, не/изучаем, неминуем, не/намираем, не/обхватим, необходим, 
не/одобрим, неодолим, не/одържим, не/остаряем, не/отвратим, не/отгадим, 
не/отемлим, не/отмаряем, не/отнимаем, не/отражаем, не/отразим, не/повратим, 
не/погрешим, не/поколебим, не/предаваем, не/предадим, не/предвидим, не/прежалим, 
не/пресекаем, не/пресушим, не/претеглим, не/проверим, не/развържим, не/разгадаем, 
не/разклатим, не/скончаем, не/сломим, не/смутим, не/смълкаем, не/стърпим, 
не/уведаем, не/угасим, не/узнаваем, не/уловим, не/умокряем, не/умолим, 
не/унищожим, не/усмирим, не/устрашим, не/уталожим, не/устоим, не/уясним, 
не/нормируем, не/носим, обвиним, обвиняем, не/обдухваем, не/обезпечим, 
не/обезщетим, не/обжалваем, не/обитаем, не/облагаем, не/обложим, не/обменим, 
не/обменяем, не/обмитваем, не/обновим, не/обновяем, обожаем, не/обозрим, 
не/оборим, не/обособим, не/обособяем, не/обработваем, не/обратим, не/обръщаем, 
не/обслужваем, не/обтекаем, не/обусловим, не/обучаем, не/обясним, леснообясним, 
мъчнообясним, не/овладим, не/овладаем, не/ограничим, не/оградим, не/сграждаем, 
не/огъваем, не/ожидаем, не/озадачим, не/озахаряем, означаем, не/означим, 
не/озаптим, не/окачваем, не/окачествим, не/окислим, не/олихвяем, не/онагледим, 
не/описуем, не/оповестим, не/опознаваем, не/оползотворим, не/оползотворяем, 
не/опорочим, не/оправдаем, не/определим, не/определяем, определяемо, 
не/оприличим, не/опровергаем, не/опровержим, не/опростим, не/обтегаем, 
оптимизируем, не/оразмерим, не/оразмеряем, не/осапуняем, не/осезаем, ослепим, 
ослепяем, основаем, не/оспорим, не/осуетим, не/осъдим, не/осъществим, 
лесноосъществим, мъчноосъществим, трудноосъществим, не/осъществяем, 
не/отбраняем, не/отваряем, не/отграничим, не/отделим, не/отклоним, не/отклоняем, 
не/отличим, не/откриваем, не/отлагаем, не/отложим, не/отменим, не/отменяем, 
не/отместим, не/отоплим, не/отопляем, не/отстраним, не/отстраняем, не/отчуждаем, 
не/отчуждим, не/отъждествим, не/тъждествяем, не/охладим, не/охлаждаем, 
не/оцветим, не/оценим, не/оценяем, палпируем, пасим, не/пилотируем, не/планируем, 
не/платим, не/плъзгаем, не/победим, не/повдигаем, не/повредим, не/повтаряем, 
не/повторим, не/повторяем, не/погасим, не/погасяем, не/поглъщаем, не/поделим, 
не/поделяем, подразбираем, подсъдим, не/подчиним, подчиняем, не/познаваем, 
не/покварим, не/покваряем, не/покорим, не/полагаем, не/положим, не/получаем,. 
не/поляризуем, не/поносим, не/попиваем, не/поправим, не/порицаем, не/породим, 
не/посещаем, не/постижим, леснопостижим, труднопостижим, не/потопим, 
труднопотопим, не/потопяем, не/преброим, не/превземаем, не/превиваем, 
не/превключваем, не/преводим, не/превозим, не/предопределим, не/предотвратим, 
не/предполагаем, не/предположим, не/предсказуем, не/представим, преизбираем, 
не/преклоним, не/преклоняем, не/преместваем, не/преместим, пренастройваем, 
не/преносим, труднопреносим, преобразим, не/преодолим, не/преодоляем, 
пренебрежим, не/преписваем, не/преработваем, претоваряем, прехвърляем, 
не/прибираем, не/приводим, не/пригодим, не/приложим, трудноприложим, 
не/примирим, не/присвоим, не/приспособим, не/приспособяем, не/присъединим, 



не/присъединяем, не/пробиваем, проверяем, не/проводим, електропроводим. 
свръхпроводим, топлопроводим. не/прогнозируем, не/програмируем, не/продаваем, 
не/произносим, не/променим, не/променяем, не/промокаем, не/проницаем, 
водонепроницаем, водопроницаем, въздухонепроницаем, въздухопроницаем, 
газонепроницаем, газопроницаем, светлонепроницаем, светлопроницаем, 
не/пропускаем, водонепропускаем, водопрепускаем, не/проследим, не/простим, 
не/проходим, мъчнопроходим, труднопроходим, не/публикуваем, не/разбиваем, 
не/разбираем, лесноразбираем, не/разглобим, не/разглобяем, не/разграничим, 
не/разгромим, не/разгромяем, не/разгъваем, не/разделим, не/разделяем, 
не/раздразним, не/раздробим, не/разединим, не/разклоним, не/разклоняем, 
не/разкъсваем, не/разлагаем, не/различим, не/разложим, не/разменим, не/разменяем, 
не/разместим, не/разпознаваем, не/разполагаем, не/резполовим, не/разплетим, 
не/разпределим, не/разрешим, не/разрушим, не/разтворим, не/разтегаем, не/разтопим, 
не/разтопяем, не/разтрогваем, не/разчетим, не/разчитаем, не/разширяем, 
не/разчленим, не/разчленяем, не/разясним, раним, реализируем, ревизируем, 
не/регулирем, редуцируем, резорбируем, не/решим, не/решаем, не/рушим, 
не/ръждаем, не/ръждяем, самоличим, не/свиваем, не/сглобим, не/сглобяем, 
не/сговорим, не/сгъваем, не/сгъстим, сказуемо, не/скалируем, не/скланяем, 
не/скланим, не/склоняем, сконтируем, слагаем, следуем, не/смекчаем, не/сменим, 
не/сменяем, не/смесваем, не/смилаем, лесносмилаем, трудносмилаем, не/снемаем, 
не/снимаем, не/спасим, не/спасяем, не/спрегаем, спускаем, не/сравним, не/сравняем, 
не/сразим, стерилизуем, не/стопяем, не/събираем, събираемо, съблюдаем, 
не/съвместим, програмносъвместим, не/съгласуем, не/съдим, не/съдържим, 
не/съединим, не/съединяем, не/съизмерим, не/съкратим, не/съкращаем, не/съкрушим, 
не/съобщим, не/съотносим, не/съпоставим, не/съпроводим, не/съсирваем, 
не/съхраним, не/съхраняем, титруем, не/топим, леснотопим, транспортируем, 
не/търпим, уважаем, не/уважим, не/увредим, не/държим, не/узаконим, не/узаконяем, 
не/укорим, не/укротим, не/умалим, умаляемо, не/умилостивим, не/уморим, 
не/уморяем, не/унаследим, не/унаследяем, унизим, не/уподобим, не/уподобяем, 
не/употребим, не/употребяем, не/управляем, мъчноуправляем, не/уравновесим, 
не/усвоим, не/усвояем, не/успеваем, не/установим, не/установяем, не/утаим, 
не/утешим, не/утолим, не/утоляем, не/уязвим, филтруем, флотируем, хлорируем, 
хидролизуем. не/четим, чуваем, шконтируем 
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TYPES OF GRAMMATICAL AFFIXES OF THE SYNTHETIC VERB 
FORM IN THE CONTEMPORARY BULGARIAN 

Krasimira Aleksova (Sofia) 
 
The current paper offers several classifications of the grammatical affixes in the synthetic 
verb forms in the contemporary Bulgarian language. The research applies the theory of G. 
Gerdjikov for the grammatical dominant of the different morphological types of languages. 
This dominant determines the presence of two types of grammatical affixes: affixes 
attributes of first degree (with their own syntagmatic position in synthetic word form) and of 
second degree (as the attributes of attributes of first degree). The analysis aims at identifying 
which are these two types of grammatical affixes in Bulgarian verb synthetic forms. This 
classification is the main because it dominates over the other classification models 
according to the following two criteria: a) grammatical affixes according to expressed 
grammatical meanings; b) grammatical affixes per one grammatical category or 
subcategory. The possibility of segmentation of grammatical morphemes in the synthetic 
Bulgarian verb forms is summarized in the following table.   

Key words: affixes, grammatical determinant, synthetic verbal form.  
 
 

1. Обект и задачи  
Настоящата работа поставя някои важни въпроси, свързани със 

статуса на граматическите афикси в синтетичната глаголна словоформа (по-
нататък СГС) в съвременния български език (по-нататък СБЕ), което ясно 
очертава обекта предмета на изследването. Задачите, които си поставяме, 
включват изясняване на проблема за нееднородността на граматическите 
афикси в СГС в СБЕ според възможността или невъзможността им да заемат 
самостоятелна синтагматична позиция в СГС, а също така очертаване на 
различията между граматическите афикси според спецификата на 
изразяваните от тях граматически признаци, както и според отношението 
значение : граматически афикс. 

mailto:krasimiraaleksova@gmail.com


 
2. За граматическите афикси като определения от І и от ІІ степен 
2.1. За граматическата доминанта, която детерминира наличието 

на два типа граматически афикси 
За да очертаем различията между граматическите афикси в СГС в 

СБЕ, изхождаме от виждането на Г. Герджиков за наличието на два вида 
граматически афикси: афикси, функциониращи като зависими компоненти от 
І степен, и афикси със статут на зависими компоненти от ІІ степен. 
Изясняването на същността им изисква да се тръгне от граматическата 
доминанта1 на различните морфологични типове езици [Герджиков – 
ръкопис].  Според Г. Герджиков граматическата доминанта на съответния 
морфологичен тип се определя от статуса на частите на речта и най-вече от 
вида и степента на тяхната морфологизация. И още по-конкретно – от 
морфологизацията на т.нар. ‘глобално значение’, което представлява 
отношение между т.нар. ‘автономно значение’ (общокатегориалното значение 
на съответната част на речта, напр. ‘процесуален признак’ при глагола, 
‘субстанция’ при съществителното име и т.н.) и т.нар. ‘позиционно значение’, 
определено от синтактичната позиция, която дадена част на речта може да 
заема. При флективните езици е морфологизирано в цялост глобалното 
значение, т.е. морфологизирана е връзката между автономното и 
позиционното значение. Това означава, че дадено автономно значение е 
обвързано с определено позиционно значение (напр. автономното значение на 
глагола – ‘процесуален признак’, е обвързано с позиционното значение 
‘предикат’, автономното значение на прилагателното име – ‘статичен 
признак’, попада в позиционното значение ‘атрибут’ и т.н.), докато при 
аглутинативните езици, в които е морфологизирано само автономното 
граматическо значение, една част на речта не е свързана задължително с 
точно определена синтактичната позиция и чрез конверсивни афикси може да 
получава различни позиционни значения (напр. съществителното име може да 
получи конверсивен афикс и да заеме позицията на предикат). Доминантата 
на флективния тип (морфологизация на глобалното значение на частите на 
речта) детерминира многозначния и разнотипен характер на афиксите, 
фузията между тях, наличието на множество формални класове, важната роля 
на морфонологичните явления и др.  

От граматическата доминанта произтича и различният статус на 
афиксите в морфологичните типове езици. При аглутинативните езици 
граматическите афикси се отнасят пряко към лексикалната основа, те са 
независими един от друг, заемат отделни синтагматични позиции и др. 
Поради близостта между този тип синтагматични отношения между корена и 
афиксите в синтетичната словоформа и организацията на онези именни 

                                                 
1 Понятието ‘граматическа доминанта’, използвано от Г. Герджиков, и понятието ‘граматическа 
детерминанта’в трудовете на Г. Мелников и неговите предходници, не се припокриват, макар 
че имат някои допирни точки, срв. с Мелников [Мелников 2000] и с прегледа у Зубкова 
[Зубкова 2003]. 



синтагми, в които всяко определение може пряко и независимо от останалите 
да се отнася към определяемото, срв. {нова [интересна (белетристична 
книга)]}, Г. Герджиков нарича този тип афикси ‘определения от І степен’ (или 
още зависими компоненти от І степен). Граматическите афикси в 
аглутинативните езици имат именно статуса на зависими компоненти от І 
степен. За разлика от това при флективните езици граматическите афикси са 
предимно определения от ІІ степен, тъй като конкретизират значението на 
зависимите компоненти от І степен, които пък от своя страна се отнасят към 
автономното граматическо значение. Този тип синтагматична организация на 
СГС показва паралел с атрибутивните синтагми от типа {[(твърде хубаво) 
написана] книга}. Афиксите, които за зависими компоненти от ІІ степен (т.е. 
определенията на определенията), не заемат отделна синтагматична позиция 
по хоризонтал, те се разполагат в същата синтагматична позиция на 
зависимия компонент от І степен, който те конкретизират, определят, 
разширяват. Те формират т.нар. флексия, при която липсва ясна членимост 
[Герджиков – ръкопис].  

 
2.2. Граматически афикси зависими компоненти от І степен и от ІІ 

степен в рамките на СГС в СБЕ 
Тъй като българският език е флективен, граматическата доминанта на 

флективния тип детерминира наличието в синтетичната словоформа преди 
всичко на граматически афикси, представляващи зависими компоненти от ІІ 
степен. В СГС в българския език флексията представлява такъв зависим 
компонент от ІІ степен, тя е обвързана с позиционното значение ‘предикат’ и 
не заема отделна позиция. В българската СГС обаче съществуват и афикси, 
представляващи зависими компоненти от І степен – това са афиксите на 
граматическата основа. Като такива функционират афиксите, изразяващи 
предимно нешифтърни категории: вид, обобщено време, 
неперфектност/перфектност, залог [Герджиков – ръкопис]. Видовият суфикс и 
темпоралната гласна пряко обслужват т.нар. автономно значение (т.е. 
общокатегориалното значение ‘процесуален признак’). Тъй като всеки от тези 
афикси може директно да се отнася към лексикалната основа, то всеки от тях 
притежава същата характеристика като афиксите в аглутинативните езици, 
които могат независимо един от друг да се съчетават с корена (напр. ev-ler, 
ev-ler-im, ev-ler-im-de, ev-im, ev-de, ev-im-de, ev-ler-de). В синтагматичната 
позиция след лексикалната основа в СГС в СБЕ не могат да се явят 
едновременно видов афикс и темпорална гласна, срв. отпиш-е-ш срещу 
отпис-ва-ш, като са невъзможни форми от типа *разпис-ва-е-ш, за разлика 
от положението в старобългарския. Според Г. Герджиков в българския език 
като флективен по тип се очертава, от една страна, тясна връзка между 
лексикалната основа и граматическата основа, а от друга страна - тенденция в 
рамките на СГС за запазване в историческия развой на границата между 
граматическата основа и флексията, водещо до наличието на множество 
формални класове (спрежения и разреди) в глаголната парадигма. Тази 



тенденция обаче напълно отговаря на граматическата доминанта на 
флективния тип, детерминирана от статуса на частите на речта. 

Според нашето виждане след позицията, в която се редуват видовият 
суфикс и темпоралната гласна, в СГС в СБЕ се явяват афикси, които 
обслужват или позиционното значение ‘атрибут’, или позиционното значение 
‘предикат’ (което отговаря на синтактичните функции, които СГС в СБЕ може 
да изпълнява). От значение за настоящата работа е фактът, че 
партиципиалните суфикси могат да изразяват освен позиционното значение 
‘атрибут’, още и залог или неперфектност/перфектност (като нешифтърни по 
характер), срв. изпис-а-л : изписв-ва-л, изпис-а-н : изпис-ва-н. Важно е да 
се подчертае, че освен това партиципиалните афикси конкретизират 
значенията, изразени от граматическата основа, напр. сегашното деятелно 
причастие стеснява значението ‘относителна едновременност’, носено от 
имперфектната гласна, до ‘едновременност спрямо времето на основния 
глагол’ -  пиш-е-щ. Ив. Куцаров нарича партиципиалните суфикси -л-, -н-, -т- 
‘актуализиращи морфеми’ – те актуализират аористната морфема, от което 
пък следва, че граматическите значения ‘резултативност’ и ‘пасивност’ се 
изразяват чрез съчетание от две граматични морфеми [срв. СБЕ 1998: 390]. 
След партиципиалните суфикси в българската СГС следва флексията, която 
изразява граматически значения, представляващи зависими компоненти от ІІ 
степен, като те изразяват значения, характерни и за прилагателните имена.  

След зависимите компоненти от І степен (темпоралната гласна или 
видовия суфикс) в СГС в СБЕ освен партиципиални суфикси (изразяващи 
позиционното значение ‘атрибут’), могат се явят и афикси, обслужващи 
позиционното значение ‘предикат’. Те имат статуса на зависими компоненти 
от ІІ степен (т.е. представляват определения на определенията от І степен). 
Поради тази причина те не се разполагат в отделни синтагматични позиции, а 
оформят флексията, която има неразчленен характер. Според Г. Герджиков в 
българския език при глагола това са шифтърните категории време, модус на 
изказването на действието (евиденциалност), число и род. При СГС в СБЕ 
обаче, вероятно поради множеството изразявани граматически значения от 
българския глагол, по-скоро е налице един формант в ролята на зависим 
компонент от ІІ степен, в рамките на който съществува относителна 
членимост.  

Тук ще отделим малко повече внимание на въпроса за наличието на 
непълна членимост в рамките на флексията в СГС в СБЕ. Тази относителна 
сегментируемост според нас се наблюдава при формите на имперфекта и 
аориста. Чрез комутация, напр. пишете : пишехте, пишехте : писахте и още 
писах : писахме и писахме : писахте и т.н., може да се изведе известно 
сегментиране на -х2- като отделна морфема. Основанията за отделянето й 
трябва да се търсят и в плана на съдържанието, т.е. в признака, който 
                                                 
2 С курсив в цялата работа се отделя формантът (или негови елементи) след граматическата 
основа, в който има непълна членимост.  
 



изразява. В българската граматическа традиция съществуват различни мнения 
по този въпрос. Според Ив. Куцаров -х-/-ш- представлява свидетелска 
морфема [СБЕ 1998: 387, 395]. Р. Ницолова поддържа виждането на П. Пашов, 
че и при аорист, и при имперфект този суфикс означава ‘отнесеност към 
минал момент’ [Пашов 1976: 54, Ницолова 2008: 281]. Според нас по своя 
произход това е темпорална морфема, която най-вероятно поради 
преустройството на българската темпорална система (най-вече след като 
имперфектът променя значението си и съответно основата, от която се 
образува) днес се възприема като част от окончанието. И категоричното й 
отделяне, и представянето й за част от флексията са напълно обясними и се 
дължат на факта, че тя се отличава с непълна сегментируемост. Като 
основание за това твърдение може да се посочи невъзможността -х-/-ш- да 
заема отделна позиция поради статуса си на зависим компонент от ІІ степен, 
който не се съотнася пряко към лексикалната основа, а определя 
позиционното значение ‘предикат’, т.е. функционира като определение на 
определението. Ако се приеме обратното твърдение, т.е. че -х-/-ш- или -х-/-0-  
заема отделна позиция, срв. пис-а-х-ме и пис-а-х-те, ще трябва във формите 
на сегашно време да се отдели самостоятелна позиция съответно с нулев 
суфикс, срв. пиш-е-0-те : пис-а-х-те, което не е допустимо най-малкото 
поради факта, че липсват форми, в които и двата суфикса (темпоралната 
гласна и -х-/-ш-) да са нулеви – *пиш-0-0-те.  

Не по-маловажен е въпросът какво граматическо значение изразява 
този афикс и дали то наистина функционира като определение от І степен, т.е. 
дали пряко се съотнася с автономното значение ‘процесуален признак’. Ако 
изразява значението ‘свидетелственост’, то тогава липсата на тази морфема 
при презенса би трябвало да го прави несвидетелско време. Ако се приеме, че 
носи значението ‘свидетелственост в рамките на миналото’, то тогава –х-/-ш- 
ще актуализира както аористната, така и имперфектната гласна и би трябвало 
да се сегментира напр. като –АХ, -А, -А, -АХ-ме, -АХ-те, -АХ-а по модела на 
актуализираната аористна морфема напр. в писАЛа, писАЛо, писАЛи [вж. у 
Куцаров 1998:391], което е неприемливо. Ако означава пък ‘отнесеност към 
минал момент’, то аористът и имперфектът ще се окажат индиректни времена, 
което противоречи на нашето виждане, че аористът изразява предходност 
спрямо акта на комуникация, а имперфектът едновременност спрямо миналия 
момент. Към изказаните доводи за частичната членимост се прибавя 
проблематичността на членимостта при 1 л., ед.ч.(-х-0 или –х) при аорист и 
имперфект и при 2 л.и 3 л. на имперфект (-ш-е или –ше). От всичко казано 
може да се обобщи, че -х-/-ш- при имперфекта и -х-/-0 при аориста 
етимологично носят темпорално значение, че днес се срещат само в 
изявителни, удостоверителни, деятелни форми и че са част от един формант, 
който притежава само известна членимост. Напр. във формата за имперфект  
пиш-е-х-те формантът -х-те изразява позиционното значение ‘предикат’, 
частнокатегориалните значения ‘непроблематичност’ (на индикатива), 
‘нецентростремителност’ (на деятелния залог), ‘непреизказност и 



несубективност’ (на модуса на изказване), както и ‘слушател’ (2 л.) и 
‘плуралност’ (мн.ч.), а освен това конкретизира обобщеното време (в случая 
‘относителна едновременност’, изразявано от имперфектната гласна), до 
‘едновременност спрямо миналия ориентационен момент’. Като се отчита 
съвпадението на форманта за аорист и имперфект (без 2 и 3 л. ед.ч.), именно 
конкретизацията на обобщеното време различава семантично аориста от 
имперфекта. Това личи при сравнение между по-горе посочената 
имперфектна форма пиш-е-х-те и аористната пис-а-х-те. При пис-а-х-те 
формантът -х-те изразява също позиционното значение ‘предикат’, 
частнокатегориалните значения ‘непроблематичност’ (на индикатива), 
‘нецентростремителност’ (на деятелния залог), ‘непреизказност, 
несубективност’ (на модуса), ‘слушател’ (2 л.) и ‘плуралност’ (мн.ч.), но 
конкретизира аористната гласна, изразяваща ‘предходност’, до значението 
‘предходност спрямо акта на комуникацията’.  

Близки до изказаните тук доводи за непълното сегментиране на -х- 
като автономна морфема изказва и Г. Герджиков. Той счита, че става въпрос 
за частична членимост, а в такива случаи според него е по-целесъобразно да 
се говори за ‘пседвоморфеми’ или за ‘субморфеми’ [Герджиков – ръкопис]. 
Поради факта, че все пак съществува известна членимост, в тази работа 
отделяме с курсив елементите, които са част от форманта, функциониращ 
като зависим компонент от ІІ степен в СГС в СБЕ, традиционно определян в 
нашата граматика като окончание за време. В друга своя работа авторът 
посочва, че в исторически план съществува при имперфекта тенденция за 
изравняване на окончанията с окончанията на аориста. Това, което е важно за 
настоящата работа, е виждането, че тези окончания, поставени в нова позиция 
- след имперфектната гласна, изразяват вече признака индиректност, а не 
предходност както след аористната гласна [Герджиков 1984: 174]. Това 
напълно подкрепя направените тук тълкувания за формантите в аорист и 
имперфект. 
 

3. Граматическите афикси в СГС в СБЕ според изразяваните 
морфологични значения  

3.1. Според броя на изразяваните граматически значения 
В тази част представяме работна класификация на граматическите 

афикси в СГС в СБЕ не според позицията, която заемат в словоформата, а 
според броя на изразяваните морфологични значения.  

3.1.1. Едни граматически афикси изразяват комбинация от 
субкатегориални значения на няколко категории, напълно отговаряйки на 
спецификата на флективния тип.  Това е преди всичко флексията в СГС в СБЕ 
представлява зависим компонент от ІІ степен, обслужващ позиционното 
значение ‘предикат’. Напр. флексията –м във форми от типовете пиш-е-м, 
мисл-и-м, бодн-е-м, каж-е-м, измисл-и-м, куп-и-м (от таблица 1 това са 
колони 1.1., 1.2., 2.1., 2.2.)  изразява едновременно значението на 1 л. 
(‘говорещ’) и признака ‘плуралност’ (мн.ч). Освен това флексията 



конкретизира значението, носено от сегашната темпорална гласна 
(‘абсолютна едновременност’) до значението ‘едновременност спрямо акта на 
комуникацията’. Конкретизирайки темпоралната гласна, флексията в 
описаните случаи изразява и признаците ‘нецентростремителност’ (деятелен 
залог), ‘непроблематичност’ (изявително наклонение), ‘несубективност и 
непреизказност’ (удостоверителен модус). Тук трябва да добавим, че в 
сегашните глаголни словоформи от колони 1.3., 2.3., в които не се различава 
нито сегашна темпорална гласна, нито видова основа, тъй като –а-, -‘а-, -ва- 
при тях е словообразуващ суфикс3, както и в колона 3., където е възможна 
само видова основа, зависимият компонент от ІІ степен, т.е. флексията, 
конкретизирайки лексикалната (при случаи 1.3. и 2.3.) или видовата основа 
(при глаголи от типа на колона 3.), изразява и значението ‘едновременност 
спрямо акта на комуникацията’. Това не е специфичен случай, а напълно 
регулярно явление при зависимите компоненти от ІІ степен. Както обаче стана 
ясно, в някои случаи (при аорист и имперфект) флексията се отличава с 
наличието на известна членимост и наличие на подпозиции.  

3.1.2. Втората група включва граматически афикси, които, освен че 
изразяват един водещ признак, конкретизират граматическата основа, като 
могат да изразяват и някои други нешифтърни значения. Те обслужват 
позиционното значение ‘атрибут’, т.е. това са партиципиалните афикси. По 
традиция в нашата граматика се посочва, че суфиксът -н-/-т- изразяват едно 
субкатегориално значение – ‘пасивност’. Според застъпваното тук виждане 
суфиксът -н-/-т- освен признака ‘пасивност’ изразява и позиционното 
значение „атрибут”, което от своя страна конкретизира автономното значение 
„процесуален признак”. В колони 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., където е налична 
темпорална гласна, суфиксът  -н-/-т- конкретизира аористната темпорална 
гласна, изразяваща признака ‘предходност’, до значението ‘предходност 
спрямо времето на основния глагол’. В СГС този суфикс изразява още 
‘непроблематичност’ (изявително наклонение) и ‘несубективност и 
непреизказност’ (удостоверителен модус). В колони 1.3. и 2.3., в които липсва 
темпорална основа, и в колона 3., в която може да има само видова 
граматическа основа, партиципиалният суфикс изразява и обобщеното време 
– т.е. предходност.  
                                                 
3 При колона 1.3. става дума за несвършени глаголи (без съответствия в св.в.), образувани от 
имена, междуметия или от други глаголи, които съдържат словообразуващ суфикс  –а-, -‘а-, -
ва- [ГСБКЕ ІІ 1983:230-233], напр. печатам, вечерям, беседвам. Подобно е положението и при 
глаголите, образувани с наставките –ув-, -ствув-, -ов-, -в (гладувам, бодърствам, бинтовам, 
обядвам), а и с  наставките –к-, -ук-, -ичк-, -инк-, -ушк-, които се съчетават с наставка -а- [вж. 
още ГСБКЕ ІІ 1983: 261]. При тези два случая -а- не е нито темпорална гласна, нито е видов 
суфикс, а има словообразуваща функция. Доказателство, че това не е темпорална гласна, може 
да се види във факта, че при посочените глаголи липсва промяна на основата в сегашно време, 
в имперфект или в аорист. Не може да се твърди, че това е и видова наставка, тъй като не може 
да се открие свършена по вид форма, от която тази несвършена форма да е образувана чрез 
имперфективация. Това са и причините, поради които в колона 1.3. няма деление според 
темпоралната основа, а и поради които липсва при морфемния анализ отделена тематична 
гласна. 



Партиципиалният суфикс -л, който изразява признака  ‘перфектност’ 
(при други автори ‘резултативност’ или ‘предварителност’), актуализира 
аористната темпорална гласна, а освен това изразява и признаците 
‘нецентростремителност’ (деятелен залог), ‘непроблематичност’ (изявително 
наклонение), ‘несубективност и непреизказност’ (удостоверителен модус). 
След него се разполага флексията, изразяваща род и число. 

Идеята, че някои граматически афикси в СГС в СБЕ могат да 
конкретизират други граматически значения, не е нова в нашата граматическа 
традиция. Например Ив. Куцаров посочва, че носител на резултативността 
(перфектността) е морфемата –ал [Куцаров 2007: 228], представляваща 
актуализирана аористна морфема. Ив. Куцаров разграничава свободна, 
неактуализирана аористна морфема, която съществува в аористната глаголна 
форма и която изразява предходност, и аористна морфема, свързана с 
актуализиращите морфеми -л-, -н-, -т-, като чрез свързването на две морфеми 
се изразява едно граматично значение [Куцаров 2007: 250]. 

Суфиксът -л-, поставен в нова позиция (т.е. не след аористната гласна, 
където той изразява освен партиципиалност и признаците 
‘нецентростремителност’, ‘непроблематичност’, ‘несубективност и 
непреизказност’), придобива ново значение. Тази нова позиция е след 
имперфектната темпорална гласна. Тогава суфиксът –л- не само конкретизира 
нейното значение, но и носи значението ‘опосредственост на информацията за 
действието’ (интегралния признак на модуса на изказването, с други термини 
– на евиденциалността), което се стеснява и конкретизира в рамките на 
съответните композирани форми за трите косвени модуса. 

Партиципиалният суфикс -щ- при сегашното деятелно причастие 
изразява и позиционното значение ‘атрибут’, което конкретизира автономното 
значение ‘процесуален признак’. Това причастие се образува от 
имперфектната основа, т.е. конкретизира значението на имперфектната 
гласна, представляваща зависим компонент от І степен със значение 
‘относителна едновременност’, до значението ‘едновременност спрямо 
действието на основния глагол’. Освен това суфиксът  -щ- изразява и 
нешифтърното значение ‘нецентростремителност’ (на деятелния залог). След 
него се разполага флексията, която изразява значения, характерни и за 
прилагателното име.  

3.1.3. Трети тип граматически афикси изразяват само един семантичен 
признак. Тези афикси заемат отделна позиция в СГС и представляват 
зависими компоненти от І степен, тъй като конкретизират автономното 
значение ‘процесуален признак’. От своя страна те биват конкретизирани в 
СГС от зависими компоненти от ІІ степен, обслужващи позиционното 
значение. Такива са темпоралните гласни и видовият суфикс, които се редуват 
в една и съща позиция в СБЕ, като се взаимоизключват, което може да се види 
от таблица 1.  

Темпоралните гласни носят обобщено темпорално значение, наричано 
от Г. Герджиков ‘обобщено време’ [Герджиков – ръкопис]. Сегашната и 



имперфектната основа се противопоставят на аористната, тъй като тя е 
маркирана с признака ‘предходност’. В рамките обаче на непредходността 
съществува опозицията ‘абсолютна едновременност ÷ относителна 
едновременност’, която оформя семантичната разлика между сегашната и 
имперфектната основа: при сегашната основа става дума за едновременност 
спрямо акта на комуникация (или още – ‘абсолютна едновременност’), а при 
имперфектната основа - едновременност спрямо миналия момент, който се 
отчита като минал от гледна точка на акта на комуникация (в този смисъл, 
поради наличието на елемент посредник, може да се каже, че става дума за 
‘относителна едновременност’). Сегашната темпорална гласна (-е- при І спр. и  
-и- при ІІ спр.) изразява признака ‘абсолютна едновременност’, докато 
имперфектната гласна носи признака ‘относителна едновременност’. От своя 
страна аористната основа (изразяваща ‘предходност’) се образува с 
темпорална гласна –о-/-е-, -и-, -а- или 0. В случаи 1.3., 2.3. и 3. на таблица 1 
липсата на темпорална гласна повдига въпроса как се изразяват темпоралните 
признаци при сегашно време, аорист и имперфект. Според застъпваното от 
нас виждане значенията ‘абсолютна едновременност’ (едновременност 
спрямо акта на комуникация) при сегашно време, ‘относителна 
едновременност’ (едновременност спрямо миналия момент) при имперфекта, 
‘предходност’ при аориста, както и признаците ‘нецентростремителност’ 
(деятелен залог), ‘непроблематичност’ (изявително наклонение), 
‘несубективност и непреизказност’ (удостоверителен модус) се изразяват от 
зависимия компонент от ІІ степен, обслужващ позиционното значение 
‘предикат’ и конкретизиращ при случай 3. видовия суфикс, а 1.3. и 2.3. 
лексикалната основа. И в трите посочени случая това е флексията, която в 
аорист и в имперфект, както стана ясно, се отличава с относителна членимост 
и наличие на подпозиции. При съвпадането на формите на имперфекта и 
аориста при случаи 1.3., 2.3. и 3. на таблица 1, без 2 и 3 л. ед.ч., различаването 
на темпоралната ориентация се подпомага от контекста.  

Видовият суфикс в СГС в СБЕ се разполага в същата синтагматична 
позиция – след лексикалната основа, като изключва появата на темпорална 
гласна. Видовият суфикс е налице при глаголи от типа на представените в 
колона 3 на таблица 1 - префигирани имперфективи и имперфективи, 
образувани от т.нар. първични свършени глаголи. Според нашето виждане той 
изразява признака ‘некомплексност’, оформящ семантиката на несвършения 
вид. Липсата на видов суфикс в колона 2. сочи принадлежност към свършения 
вид. Глаголите от колони 1.1., 1.2. и 1.3. се определят като несвършени поради 
имплицирането на признака ‘некомплексност’ от признака непределност, 
който те носят  [вж. повече у Герджиков 1984]. Според застъпваното тук 
мнение глаголните префикси са формалният показател на противопоставянето 
между лексикално-граматическите разреди на непределните и на пределните 
глаголи, а не на вида на глагола [вж. още Гаравалова 2003: 194-200].  

 



3.2. Граматическите афикси в СГС в СБЕ според отношението 
граматическо значение : изразяващи го афикси 

Ако се разгледа изразяването на граматическите значения в рамките 
на СГС в СБЕ спрямо броя на афиксите и техния статус, става ясно, че най-
често биват разграничавани следните случаи: 

А) един граматически признак се изразява с един афикс. Това е налице 
при  темпоралната гласна и видовият суфикс, като не трябва да се пропуска 
фактът, че при темпоралната гласна има изразяване на обобщен признак, 
който след това се конкретизира в словоформата, докато при видовият суфикс 
се изразява единственият диференциален признак, върху който се изгражда 
категорията вид. Друг случай представлява изразяването само на признака 
‘плуралност’ от флексията за мн.ч. при причастията, напр. чели, намерени, 
вървящи и т.н. В случая изразяваният от флексията признак е един поради 
неутрализация на рода в рамките на маркираното множествено число;  

Б) едно граматическо значение се изразява чрез свързване 
(коопериране) на две граматически морфеми, като едната морфема е основна, 
а другата е конкретизираща. Посочени бяха немалко случаи: напр. 
партиципиалният афикс конкретизира обобщеното граматическо време, 
флексията при имперфект и аорист конкретизира обобщеното граматическо 
време и др.; 

В) комбинация от няколко граматически значения се изразява от един 
граматически афикс, в който липсва членимост. Като пример може да се 
посочи изразяването на род и число от флексията за ед.ч. при причастията, 
или изразяването на лице и число при сегашно време и т.н.; 

Г) комбинация от няколко граматически значения се изразява от един 
формант, отличаващ се с относителна членимост. Този случай беше 
коментиран по-горе при анализа на формите на аорист и имперфект. 

Предложената тук работна класификация се отнася до синтетичната 
глаголна словоформа в съвременния български език. Във флективните езици 
са познати и други комбинации между граматическо значение и афикси, които 
го изразяват4, но тези въпроси излизат извън рамките на настоящата работа.  
 

 
 

                                                 
4 Ще посочим като пример, без идея за изчерпателност, изразяването на граматически 

значения във френския език и чрез разкъсани морфеми [Туратие 1996], чрез инфикси, 
циркумфикси, трансфикси и др. в други флективни езици, както и чрез вътрешна флексия, 
редупликация, промяна на мястото на ударението и др., наречени от Ю. Маслов ‘морфеми-
операции’ [вж. Маслов 1987: 133-143]. Не разглеждаме и изразяването на граматически 
значения във флективните езици чрез аглутинативни или полуаглутинативни афикси или 
форманти, тъй като се концентрираме върху СГС в СБЕ. Тук се ограничаваме с изразяването на 
граматически значения в синтетичната словоформа, затова не засягаме случаите на изразяване 
на граматически значения чрез служебни думи, чрез морфеми амалгами [за термина вж. 
Туратие 2002] и др. 

 



4. Кратки изводи 
Направените тук наблюдения имат за изходна теоретична основа 

вижданията на Г. Герджиков за граматическата доминанта на различните 
морфологични типове и свързаната с нея специфика на граматическите 
афикси като зависими компоненти от І и от ІІ степен [Герджиков – ръкопис]. 
Опитът тук да се направят няколко работни класификации отвежда към 
заключението, че посоченото деление на афиксите доминира над другите 
класификационни критерии, детерминира ги или най-малкото съществено 
влияе върху тях. Представените тук типове не изчерпват въпроса за видовете 
афикси в СГС в СБЕ, нито дават готови формули, а по-скоро предлагат една 
гледна точка, която подлежи на аргументиране и допълване. 
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Таблица 1: Граматически афикси в синтетичната глаголна словоформа 
 

1. Imperfectiva tantum 
(т.нар. първични имперфективи и имперфективи, 
образувани от други глаголи, имена и междуметия) 

2. Свършени глаголни форми 
(префигирани и т.нар. първични свършени) 

   Според вида 
 
 
 
Според тем- 
поралната 
основа 

1.1. 
І спрежение 

1.2. 
ІІ спрежение 

1.3. 
ІІІ спрежение 

2.1. 
І спрежение 

2.2. 
ІІ спрежение 

2.3. 
ІІІ спрежение 

3. Префигирани 
имперфективи и 
имперфективи, 
образувани от 
т.нар. първични 
свършени глаголи 

Сегашно 
време 

пиш-0-ъ 
пиш-е-ш 
пиш-е-0 
пиш-е-м 
пиш-е-те 
пиш-0-ът 

мисл’-0-ъ 
мисл-и-ш 
мисл-и-0 
мисл-и-м 
мисл-и-те 
мисл’-0-ът 
 

бодн-0-ъ, каж-0-ъ 
бодн-е-ш, каж-е-ш 
бодн-е-0, каж-е-0 
бодн-е-м, каж-е-м 
бодн-е-те, каж-е-те 
бодн-0-ът, каж-0-ът 

измисл’-0-ъ,  куп’-0-ъ   
измисл-и-ш, куп-и-ш 
измисл-и-0, куп-и-0 
измисл-и-м, куп-и-м 
измисл-и-те, куп-и-те 
измисл’-0-ът, куп’-0-ът 

О
т 
се
га
ш
на
та

 о
сн
ов
а 

Императив пиш-и   
пиш-ете 

мисл-и   
мисл-ете 

бодн-и, каж-и 
бодн-ете, каж-ете 
 

измисл-и, куп-и 
измисл-ете, куп-ете 

Имперфект 
пиш-е-х-0 
пиш-е-ш-е 
пиш-е-ш-е  
пиш-е-х-ме 
пиш-е-х-те 
пиш-е-х-а 

мисл-е-х-0 
мисл-е-ш-е 
мисл-е-ш-е  
мисл-е-х-ме 
мисл-е-х-те 
мисл-е-х-а 
 

бодн-е-х-0 
бодн-е-ш-е 
бодн-е-ш-е 
бодн-е-х-ме 
бодн-е-х-те 
бодн-е-х-а 

измисл-е-х-0 
измисл-е-ш-е 
измисл-е-ш-е  
измисл-е-х-ме 
измисл-е-х-те 
измисл-е-х-а 
 

О
т 
им

пе
рф

ек
тн
ат
а 
ос
но
ва

 

Минало 
несвършено 
деятелно 
причастие 

пиш-е-л-0 
пиш-е-л-а  
пиш-е-л-о  
пиш-е-л-и 

 

мисл-е-л-0 
мисл-е-л-а  
мисл-е-л-о  
мисл-е-л-и 

 

бута-м вярва-м 
бута-ш, вярва-ш 
бута-0, вярва-0 
бута-ме, вярва-ме 
бута-те, вярва-те 
бута-т, вярва-т 
 
бута-й, вярва-й 
бута-йте, 
 вярва-йте 
 
 
вярва-х-0 
вярва-ш-е 
вярва-ш-е 
вярва-х-ме 
вярва-х-те 
вярва-х-а 
 
вярва-л-0 
вярва-л-а 
вярва-л-о 
вярва-л-и 
 
вярва-щ-0 

бодн-е-л-0 
бодн-е-л-а 
бодн-е-л-о 
бодн-е-л-и 
 

измисл-е-л-0 
измисл-е-л-а  
измисл-е-л-о  
измисл-е-л-и 
 

повярва-м 
повярва-ш 
повярва-0 
повярва-ме 
повярва-те 
повярва-т 
 
повярва-й 
повярва-йте 
 
 
 
 
 
повярва-х-0 
повярва-ш-е 
повярва-ш-е 
повярва-х-ме 
повярва-х-те 
повярва-х-а 
повярва-л-0 
повярва-л-а 
повярва-л-о 
повярва-л-и 
 

измисл’-а-м 
измисл’-а-ш 
измисл’-а-0 
измисл’-а-ме 
измисл’-а-те 
измисл’-а-т 
 
измисл’-а-й 
измисл’-а-йте 
 
 
 
измисл’-а-х-0 
измисл’-а-ш-е 
измисл’-а-ш-е 
измисл’-а-х-ме 
измисл’-а-х-те 
измисл’-а-х-а 
измисл’-а-л-0 
измисл’-а-л-а 
измисл’-а-л-о 
измисл’-а-л-и 
 
измисл’-а-щ-0 
измисл’-а-щ-а 



Сегашно 
деятелно 
причастие 

пиш-е-щ-0 
пиш-е-щ-а 
пиш-е-щ-о 
пиш-е-щ-и 

мисл-е-щ-0 
мисл-е-щ-а 
мисл-е-щ-о 
мисл-е-щ-и 
 

няма няма 

Деепричастие пиш-е-йки 
мисл-е-йки 

няма няма 

няма 
 
 
 
 
 
няма  

Аорист пис-а-х-0  
пис-а-0-0 
пис-а-0-0 
пис-а-х-ме 
пис-а-х-те 
пис-а-х-а 

мисл-и-х-0 
мисл-и-0-0 
мисл-и-0-0 
мисл-и-х-ме 
мисл-и-х-те 
мисл-и-х-а 
 

бодн-а-х-0 
бодн-а-0-0 
бодн-а-0-0 
бодн-а-х-ме 
бодн-а-х-те 
бодн-а-х-а 

мисл-и-х-0 
мисл-и-0-0 
мисл-и-0-0 
мисл-и-х-ме 
мисл-и-х-те 
мисл-и-х-а 

Минало 
свършено 
деятелно 
причастие 

пис-а-л-0 
пис-а-л-а  
пис-а-л-о  
пис-а-л-и 

мисл-и-л-0 
мисл-и-л-а  
мисл-и-л-о  
мисл-и-л-и  
 

бодн-а-л-0 
бодн-а-л-а 
бодн-а-л-о 
бодн-а-л-и 

измисл-и-л-0 
измисл-и-л-а  
измисл-и-л-о  
измисл-и-л-и  
 

О
т 
ао
ри
ст
на
та

 о
сн
ов
а 

 
Минало 
страдателно 
причастие 

 
пис-а-н-0 
пис-а-н-а  
пис-а-н-о  
пис-а-н-и 

 
мисл-е-н-0 
мисл-е-н-а  
мисл-е-н-о  
мисл-е-н-и 

вярва-щ-а 
вярва-щ-о 
вярва-щ-и 
 
 
 
 
вярва-йки 
 
 
 
вярва-х-0 
вярва-0-0 
вярва-0-0 
вярва-х-ме 
вярва-х-те 
вярва-х-а 
 
вярва-л-0 
вярва-л-а 
вярва-л-о 
вярва-л-и 
 
бута-н-0 
бута-н-а 
бута-н-о 
бута-н-и 

 
бодн-а-т-0 
бодн-а-т-а 
бодн-а-т-о 
бодн-а-т-и 

 
измисл-е-н-0 
измисл-е-н-а  
измисл-е-н-о  
измисл-е-н-и 

 
повярва-х-0 
повярва-0-0 
повярва-0-0 
повярва-х-ме 
повярва-х-те 
повярва-х-а 
 
повярва-л-0 
повярва-л-а 
повярва-л-о 
повярва-л-и 
 
сбута-н-01

сбута-в.а 
сбута-н-о 
сбута-н-и 
 

измисл’-а-щ-о 
измисл’-а-щ-и 
 
 
 
 
 
измисл’-а-йки 
 
 
 
измисл’-а-х-0 
измисл’-а-0-0 
измисл’-а-0-0 
измисл’-а-х-ме 
измисл’-а-х-те 
измисл’-а-х-а 
 
измисл’-а-л-0 
измисл’-а-л-а 
измисл’-а-л-о 
измисл’-а-л-и 
 
измисл’-а-н-0 
измисл’-а-н-а 
измисл’-а-н-о 
измисл’-а-н-и 
 

 
Забележки: В курсив са дадени случаите, в които става дума за относителна членимост в рамките на граматическия формант.  

 
 

                                                 
1 Тук използваме друг глагол поради необходимостта да е преходен. 
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The paper is an attempt to make some evaluation of the interrelation between morphological 
and lexical modificators of evidentiality in Bulgarian. On a sentence level different models 
can be observed which present the possibilities for building of unities connected with this 
modal meaning. The specificity of the linguistic units is commented on from two 
perspectives – as relations and interdependences in relatively independent microsystems as 
regards the integrative relations between two systems. Objective conditions and 
prerequisites for compatibility of the two linguistic levels is the common epistemic aspect 
which is definitive for the semantics of modificators from the analysed functional-semantic 
field and for their function in defining the credibility of the proposition, respectively. 
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1.0. Предлаганото изследване е опит да се представят основните 

прояви на взаимодействие между морфологичните и лексикалните 
модификатори за достоверност в българския език. Изходна е позицията на 
Нина Мечковска, че граматическата и лексикалната модалност “представят 
две качествено различни семантични системи” [Мечковска 1994: 216], които 
имат своята специфика и относителна самостоятелност при изразяване на 
отделните модални значения. Отношенията между тези системи се реализират 
в границите на изречението, където категорията модалност се проявява чрез 
сложни отношения и зависимости с неговата структурно-семантична основа. 
Изграждат се различни модели на съотнасяне и връзки между 
морфологичното и лексикалното равнище, като се създава единство, 
определящо параметрите на модалността във всеки конкретен случай. 



1.1. ФСП на достоверност е тази област от модални значения, която 
носи информация за комуникативното намерение на говорещия, експлицира 
съответен модел на възприятие и пряко се съотнася с епистемическите 
характеристики на изказването. Езиковите единици от това поле отразяват 
характера на знанията, определящи пропозиционалното съдържание на 
изказването, и маркират степента в пълнотата на тези знания. Речевата 
реализация на модификаторите за достоверност (независимо от дискурса) е 
обусловена едновременно от когнитивни фактори и от емотивни съображения. 
В представяното изследване спецификата на тези модификатори се коментира 
в два аспекта: 

• като отношения и зависимости в две относително самостойни 
микросистеми,  които имат специфика, определена от характеристиките на 
съответното равнище в езика;  

• с оглед на взаимодействието между граматикализираните 
езикови средства и лексикалните единици, които в семантичен и 
функционален план се отнасят към полето на достоверността. 

1.2. Възможностите на морфологичното и лексикалното равнище при 
представяне на категорията модалност се коментират с различна цел, логика, 
основания и доказателства. Обикновено акцентите се поставят върху 
особеностите и поведението на граматикализираните езикови средства, а 
оценката на лексикалните единици (в повечето случаи много обща) се 
извежда като съпътстваща. При анализа на морфологичното равнище в езика 
дискусиите са свързани преди всичко с характеристиките на категорията 
наклонение, която в семантичен и във функционален план по традиция се 
коментира като основно езиково средство за изразяване на модалността. В 
предлаганата статия се представят различните гледни точки за тази глаголна 
категория в българската езиковедска литература (извеждат се само основните 
казуси, които обуславят разликите в отделните концепции при определяне на 
нейните граници и параметри). Целта и задачите на изследването не 
предполагат участие в съществуващите дискусии. 

1.3. Традиционната дефиниция на категорията наклонение – 
отношение на говорещия към глаголното действие – насочва към класическия 
случай в нейната проява (комуникативна ситуация със собствена актуална 
реч). Тази дефиниция не може да бъде приложена еднозначно при 
възпроизвеждане на реч, когато се създават условия и предпоставки за 
изразяване на две отношения – на говорещия в изходната (денотативната) 
речева ситуация и на автора на речта в актуалната (прагматическата) 
ситуация. Още по-трудни за решение са случаите, свързани с изграждане на 
текстове, в които чрез включване на повече гледни точки и разширяване на 
информацията е усложнена смисловата и модалната макроструктура. В тези 
случаи се създава своеобразна полемичност, която обуславя 
многоплановостта на текста при изразяване на модалността. Очертаните 
затруднения изискват изграждане на система от граматикализирани езикови 
средства, която дава възможност да се нюансират модалните значения, 



съответно да се осигури многоаспектната им диференциация при 
възпроизвеждане на реч или при представяне на усложнени комуникативни 
ситуации. Един от първите опити за създаване на такава система, свързана със 
случаи на възпроизведена реч, прави Е. Дьомина [вж Дьомина 1959: 359-361]. 
Според нея в българския език има първични и вторични наклонения. 
Посредством системата, представена от Дьомина, могат да се разкрият 
отношения към действието на два субекта – на автора на речта и на този, 
който я възпроизвежда. Когато двете отношения са различни, не може да се 
намери еднозначно решение кое от тях трябва да се приеме за определящо при 
наклонението [виж коментара на Ницолова 2008: 320]. В по-новите 
изследвания, в които посоката и аспектите на анализа са различни, тези 
затруднения са преодолени [вж Куцаров 1985; 1998; Герджиков 1982; 1984; 
Китова 2005; Алексова 2003, 2004, 2005; Ницолова 2008]. Според Георги 
Герджиков [вж Герджиков 1984 : 127] наклонението (представено като модус 
на действието) има характеристики и поведение на “базисен модус”, но не е 
единствената форма, изразяваща съдържанието на логико-оценъчната 
категория модалност. Той въвежда понятието модус на изказване на 
действието – чрез него говорещият дава оценка на степента и формата на 
достоверност, като изгражда по такъв начин надстроечния модус, свързан със 
субективното представяне на пропозицията. С отношението на говорещото 
лице към изказването се свързва и категорията вид на изказването, която се 
разграничава от наклонението и е със собствена позиция в системата на 
морфологичните категории на глагола, изградена от Иван Куцаров [вж 
Куцаров 1998: 50-59]. В монографичното си изследване за относителната 
достоверност в испански език Мария Китова доказва реалността на нова 
модална субкатегория (модалност на изказаното) – тя “изразява 
субективната оценка на говорещото лице относно съдържанието на 
пропозицията, отнасяйки го към различни степени на сигурност, несигурност, 
вероятност, възможност и др.” [Китова 2005 : 33]. В последните изследвания, 
свързани със спецификата на българския език, се въвежда категорията 
евиденциалност [вж Алексова 2004, 2005; Ницолова 2008], която 
“граматикализира когнитивни състояния на говорещия, свързани с получаване 
на предаваната информация от определен източник и с нейното 
класифициране” [Ницолова 2008: 332]. В българския език “евиденциалната 
система е модализирана, тъй като модалността и евиденциалността частично 
се припокриват и са взаимносвързани” [цит.съч., с. 319]. Красимира Алексова 
приема, че тези две категории се намират в отношение на инклузия [вж. 
Алексова 2004: 247-255] – евиденциалните глаголни форми принадлежат към 
езиковите средства за изразяване на епистемична модалност, която е 
субективна по своя характер и е обвързана с позицията на говорещия относно 
истинността на пропозицията. От своя страна, “евиденциалността включва 
епистемични разширения, отнасящи се до достоверността на знанията на 
говорещия” [Алексова 2004: 247].  



2.0. В предлаганата статия възможностите на морфологичната система 
за изразяване на модалното значение достоверност се представят и анализират 
чрез категорията евиденциалност с нейните основни измерения [за тези 
измерения виж Ницолова 2008: 334]. Обективни условия и предпоставки за 
съизмеримостта на евиденциалните глаголни форми с лексикалните 
модификатори за достоверност е общият епистемически аспект в семантиката 
на езиковите единици, който е определящ за тяхната функция. В единството 
си тези единици носят информация за характера на знанията и за тяхната 
пълнота. Изходна при избора на модификатора за достоверност и на двете 
езикови равнища е опозицията собствена / чужда информация. В границите 
на собствената информация този избор е усложнен от допълнителната 
диференциация преки / опосредствани знания. В българския език знак за 
опосредствано знание на морфологично равнище е преди всичко перфектът. 
Неговото поведение е мотивирано от спецификата му на резултативно 
глаголно време и от темпоралната му ориентация – “интервалът на 
референтност включва в себе си момента на говорене, когато е налице и 
резултатът от действието, самото действие не се локализира в определен 
минал интервал, което позволява то да се мисли просто като факт” [Ницолова 
2008: 333]. Особеностите в значението на перфекта предпоставят проявата му 
като основа “за образуване на трите евиденциала за опосредствана 
информация (конклузив, ренаратив, дубитатив)” [цит. съч., с.333], които имат 
своя специфика с оглед на възможностите си и на поведението си в речта. 
Характеристиките на индикатива като “основен евиденциал” [Ницолова 2008: 
351] обуславят реализацията му в ситуации, когато знанието се основава на 
личен опит – обектът на речта може да се идентифицира и пропозицията да се 
определи като достоверна. Същите глаголни форми са маркер за собствена 
информация и в случаи, при които говорещият използва знанията на 
обществото, в чиято истинност е убеден. Морфологично средство за  
въвеждане и представяне на собствени, но опосредствани знания е 
конклузивът [вж Ницолова 2008: 334]. В българския език той е с две значения 
[вж цит. съч., с. 354]. Конклузивните глаголни форми (мислил е, казал е, 
идвал е, четял е и др.) могат да представят пропозицията еднозначно чрез 
умозаключение на базата на обективни, но опосредствани данни, които са 
налични в прагматическата ситуация. В подобни случаи говорещият съобщава 
своето мнение. [вж. Ницолова 2008: 354]. С конклузива се граматикализира и 
“слабото, несвидетелско знание” [цит. съч., с. 354], получено чрез логически 
изводи въз основа на общия опит – в такива ситуации пропозицията се 
оценява като достоверна чрез предположение. Формите на ренаратива 
(мислил, казал, идвал, четял и др.) и на дубитатива (бил мислил, бил казал, 
бил идвал, бил четял и др.) са знак за информация, получена опосредствано 
при възпроизвеждане на реч. В подобни случаи денотат на актуалното 
изказване е чуждата реч и в неговия комуникативен фокус попадат отделни 
компоненти на изходната ситуация, с които трябва да бъде съобразена 
модалната оценка. Разликата между двата евиденциала се свързва с позицията 



на говорещия относно достоверността на денотативното изказване. В 
повечето случаи формите на ренаратива са маркер единствено за 
дистанциране от чуждата реч. Използван самостоятелно в структурата на 
текста, този евиденциал се проявява преди всичко като немаркирана оценка за 
опосредствани знания и сигнализира неангажираност с достоверността на 
пропозицията [срв Ницолова 2008: 319]. Оценяваната чужда реч в случая 
присъства имплицитно със своите модусни и диктумни елементи. В отделни 
ситуации, свързани с представянето на опосредствани знания чрез 
възпроизведена реч, формите на ренаратива могат да бъдат предпоставка и 
условие за субективна интерпретация на чуждото изказване. Тук от 
съществено значение при оценката за достоверност на пропозицията в 
изходната речева ситуация е източникът на информация (неговата собствена 
осведоменост и възможността му за обективно преценяване на фактите). Тази 
оценка може да варира от неангажираност или резервираност до несъгласие и 
отричане – определящ в подобни случаи е изборът на лексикалния 
модификатор за достоверност, а също и начинът на представяне на автора на 
чуждата реч (с неопределена дескрипция, съответно с определена дескрипция 
или със самостоятелен символ). Формите на дубитатива винаги изразяват 
съмнение в истинността на пропозицията [срв Ницолова 2008:334], 
представена във възпроизведената реч. Като маркер за въвеждане на чужда 
информация във всички случаи на употреба тези форми създават условия за 
полемика, заложена в противоречието между оценката на пропозицията, 
представена в денотативната (изходната) речева ситуация, и оценката на 
автора на речта в прагматическата (актуалната) ситуация.  

2.1. Епистемическият аспект в значението на лексикалните единици от 
ФСП на достоверност отразява характера на знанията на говорещия 
(директни / индиректни) и определя степента в тяхната пълнота – 
достатъчни / недостатъчни [вж Яковлева 1994]. Тези семантични 
компоненти в съдържанието на модификаторите се използват по различен 
начин при опитите за структуриране на полето [вж Беляева 1990: 157-170; 
Яковлева 1994: 253 –308; Даскалова 1998: 20-28]. В предлаганата статия те се 
разглеждат като инвариантни характеристики на парадигмата (качество на 
знанията и количество на знанията), които са равнопоставени и се включват 
в двуизмерното пространство на координатна система чрез проявата на две 
бинарни опозиции (+ директност / - директност и + достатъчност / - 
достатъчност). Изграждат се четири микрополета, чиито характеристики са 
следствие от начина, по който са комбинирани семантичните маркери, 
свързани с базисните признаци на ФСП на достоверност [за тази структура на 
полето виж Даскалова 2001: 189-192]. За разлика от морфологичните 
модификатори, при които характеристиката количество на знанията е 
ирелевантна и няма отношение към тяхната конкретна реализация, този 
признак на лексикално равнище е съществен – открива се в структурата на 
всички езикови единици и обуславя възможностите им на маркер за 
истинност. В разглежданото поле има лексикални модификатори, които се 



диференцират единствено въз основа на признака количество на знанията (с 
такива характеристики са глаголите и фразеологичните единици) [вж. 
Даскалова 2001] – опозицията директни / индиректни знания не се проявява 
на основата на собствената им семантика (за качеството на знанията 
информират единици от морфологичното равнище). 

2.2. Маркер за въвеждане на собствена информация са лексикалните 
модификатори от първото и от второто микрополе (явно, определено, 
действително, наистина, естествено, безспорно и др., съответно надали, 
едва ли, май, сигурно, сякаш и др.), които са различни чрез признака 
количество на знанията. Този признак се определя от външни обективни 
фактори (от условията, в които е поставен говорещият относно обекта на 
речта, съответно от спецификата на описваната ситуация). Оценката за 
достоверност има различни основания, но при нейното определяне 
поведението на модификаторите от двете микрополета е идентично – 
разликата се проявява при скалирането на тази оценка. Тя може да е резултат 
от знание, осигурено на базата на непосредствено възприемане на обекта, 
съответно от знание, предварително получено или изведено чрез общия опит. 
Когато изходното знание е резултат от собствена информация (пряка, 
съответно опосредствана), но е достатъчно в количествено отношение, се 
реализират лексикалните единици от първото микрополе. В семантичен и във 
функционален план те са равнопоставени с индикативните глаголни форми, 
когато обектът на речта се идентифицира еднозначно въз основа на пряка 
информация, или с формите на конклузива в ситуации с опосредствана 
информация (Този разговор безспорно ти влияе / ти е влиял добре; Наистина 
ловко се измъкна / си се измъкнал от нейния гняв; А това в тази ситуация 
явно е / е било трудно и др.). Изборът на евиденциала в конкретното 
изречение е резултат от класификацията, която прави говорещият на своите 
собствени знания. Поведението на лексикалните модификатори от второто 
микрополе относно типа информация и начина, по който е осигурена, има 
същите основания – реализацията в единство с инидкатива е знак за собствена 
пряка информация, а връзката с конклузива се проявява, когато 
достоверността се оценява чрез умозаключение на базата на обективни 
свидетелства или чрез предположение въз основа на логически изводи. 
Единиците от това микрополе се реализират в случаи, при които изходното 
знание в количествени параметри не е достатъчно за оценка на пропозицията 
като достоверна. Тази недостатъчност се обуславя от външни обстоятелства – 
слабо изразени признаци или затруднено възприемане (Сигурно идва, чувам 
стъпки; Сякаш ще успее, защото, доколкото разбрах, има нужната 
подготовка;  Едва ли можеш да кажеш как ще стане – струва ми се доста 
притеснен; Изглежда много уморен и надали ще дойде // Надали е идвал, 
защото леглото му не е оправено; Сигурно е бил ядосан, за да остави такъв 
безпорядък след себе си; Май всичко вече е свършило, защото разбрах, че не 
си говорят // Надали е ходил при нея – щеше да се разбере / Сигурно е 



разказвал тази приказка и на внуците си / Май е страдал от нейната 
изневяра, защото подобни неща са болезнени). 

Лексикалните модификатори от третото микрополе (вероятно, 
очевидно, навярно, възможно е, може би и др.) са немаркирани с оглед и на 
двата инвариантни признака на полето. Техните характеристики са  - 
директност / - достатъчност. Те са най-зависими от контекста и са с най-
големи възможности за вариативност при изразяване на разглежданото 
модално значение. Общото при всички техни реализации е, че достоверността 
на пропозицията се оценява въз основа на опосредствана информация 
(собствена или чужда), която не може да осигури достатъчно в количествено 
отношение знание за еднозначно тълкуване на ситуацията. Говорещият не 
потвърждава, но и не отрича истинността на фактите. В съответствие с 
характеристиките на конкретната комуникативна ситуация тези 
модификатори могат да изразят потвърждение или предположение, съответно 
умозаключение, но само на базата на опосредствани данни (Очевидно има / е 
имал слабост към красивите заглавия – най-новата му книга го доказва; И 
вероятно затова нямате / не сте имали нужда от помощ; Може би нещо 
друго трябва / е трябвало да се направи; Изглежда е / е бил едър човек, 
защото отпечатъците от босите стъпала са големи; Навярно ще дойде – 
обеща ми; Очите й са почервенели и подути – навярно е плакала и др.). 
Лексикалните единици от третото микрополе се свързват с индикативни 
глаголни форми, когато тяхната проява като маркер за достоверност е 
мотивирана от общи знания. Когато пропозиционалното съдържание на 
изказването се оценява чрез предположение, респективно чрез 
умозаключение, тези единици изграждат единство с формите на конклузива. 
Те могат да си взаимодействат и с ренаратива в ситуации, при които 
опосредстваната информация е резултат от въвеждане на чужда реч (Мъжът 
сподели, че навярно жената мизерствала със заплатата си от 250 лв; 
Запознати твърдят, че може би манекенката посегнала на живота си 
заради душевни терзания; Според нея очевидно промените били в полза на 
мутрите и др.). При експресивно маркирано изказване се създават 
предпоставки за свързване на единиците от третото микрополе с формите на 
дубитатива (Спряга се версията, че навярно жената била мизерствала с тая 
жалка заплата от 250 лв; Злите езици веднага пуснаха слуха, че може би / по 
всяка вероятност манекенката била посегнала на живота си заради душевни 
терзания; Подшушнаха, че той уж се бил видял с жена си; Според 
“доброжелатели” той очевидно бил ходил до тях и др.). Наличието на 
минимум два субективни плана в подобни изказвания създава своеобразна 
полемика и условия за различен оценъчен смисъл. В експресивно 
маркираните текстове “чуждата” оценка за достоверност се интерпретира 
предимно с лексикални средства (спряга се версията, злите езици, пуснаха 
слуха, подшушнаха, неоправдани опасения, неверни твърдения и др.). 

Маркери на четвъртото микрополе (безспорно, несъмнено, 
безусловно, видимо и др.) са - директност / + достатъчност. Информацията е 



опосредствана (собствена или чужда). Говорещият използва общи знания и 
логически изводи, съответно свидетелства, налични в прагматическата 
комуникативна ситуация. С оглед на количествения критерий информацията е 
достатъчна за еднозначна оценка на пропозицията чрез утвърждаване в случаи 
с обща каузация, съответно в конкретен акт на общуване – при такива условия 
лексикалните модификатори изграждат единство с индикатива (Може да се 
каже / несъмнено / безспорно човек достига зрялост тогава, когато е 
отговорен за постъпките си; Безспорно / безусловно престъпникът винаги се 
връща на местопрестъплението; Може да се каже, че видимо / безусловно 
този човек е объркан и др. ). Връзката на тези модификатори с конклузивни 
глаголни форми се проявява, когато знанията за оценяване на достоверността 
са получени чрез налични в ситуацията свидетелства – логическата операция е 
умозаключение (Видимо е натрупал самочувствие и смелост, за да се яви 
пред тях; Не обича хората и несъмнено е намислил нещо неприятно; 
Безспорно тя е приела условията, защото много иска тази работа и др.). 
Единство с ренаратива се изгражда при чужда информация, получена чрез 
възпроизвеждане на реч (Според нейните думи видимо тя била много бедна; 
Свидетели твърдят, че несъмнено тези хора можели да реагират по-
адекватно;  Безспорно искали да му помогнат, но нямали сили – така казват 
присъствалите на местопрестъплението  и др.). 

2.3. Очертаните отношения между морфологичното и лексикалното 
равнище при изразяване на достоверността в българския език са свидетелство, 
че основните параметри на модалното значение се определят чрез 
граматикализираните езикови средства. Спецификата на лексикалните 
модификатори в план на съдържание позволява оценката за достоверност на 
пропозицията допълнително да бъде нюансирана, съответно да се представи 
нейната многоаспектност в изказвания, чиято семантична и модална 
структура е усложнена. Едновременно с това чрез признака количество на 
знанията, определящ за тяхното поведение, се създават условия и 
предпоставки за скалиране на достоверността, което не може да се постигне 
чрез евиденциалните глаголни форми. 
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ABOUT THE SEMANTIC ROLES AND THE SYNTACTIC FUNCTION 
OF THE PREPOSITIONAL PHRASE IN BULGARIAN 

Radka Vlahova (Sofia) 
 

In this paper we analyze the Bulgarian PP-s with the prepositions с ‘with’ and за ‘for’ in 
VP. The main goal is to determine types of predicates which allow this PP, its position 
(predicative, argument, argument-adjunct or adjunct), the syntactic representation and the 
semantic roles (when the PP is argument or argument-adjunct). 

Key words: prepositional phrase, semantic roles, argument structure. 
 
 
Развитието на предложната фраза в български е резултат от действието 

на различни процеси. Като основен процес се сочи разпадът на именното 
склонение. Безспорно отпадането на падежната флексия като основен 
морфологичен показател е натоварило предлозите с нови функции за 
изразяване на отношенията в рамките на словосъчетанието и в изречението. 
Известен е спорът за т.нар.  “старо” и “ново” склонение, който отразява 
определен етап от развитието на лингвистичните идеи и на българската 
граматическа мисъл. Развитието на предложната фраза е свързано с 
развитието на синтактичните средства за свързване. Предложното свързване е 
синтактична връзка, характерна за образуване на словосъчетания с основна 
част всяка от четирите лексико-граматически категории – съществително, 
прилагателно, глагол, наречие. В светлината на традиционния описателен 
синтаксис предложно свързване имаме между име и неговото несъгласувано 
определение, когато то е изразено чрез съществително име или наречие. 
Тогава несъгласуваното определение е задпоставено: къщичка за птици, 
пътека в гората, отговор на тест, пътища за никъде, хляб от вчера. 
Възможни са и словосъчетания с повече от един предлог – четиво за из път. 
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Предложно се свързва сказуемото с непрякото допълнение: говоря на 
слушателите, разхождаме се с приятели, обяснява на учениците, преглежда 
се от лекаря, изпълнява се от професионалисти. Чрез предлог сказуемото се 
свързва и с различни обстоятелства, когато те са изразени със съществително 
име: пътува с кораб, ходи на тренировки, пристигна въпреки закъснението, 
говори без запъване, полъхва от планината. 

Специално внимание за нас представляват предложните фрази, когато 
запълват аргументна позиция, които следва да бъдат описани отделно. В този 
случай те са зависими от характера на предиката и от семантичните роли, 
които той приписва на аргументите си. Ще поставим някои проблеми на 
функционирането и описанието на предложната фраза, като се спрем на два 
предлога – с и за. Изборът на тези предлози е продиктуван от 
обстоятелството, че и двата предлога могат да участват в именни групи в 
аргументна позиция, но тези предложни групи имат различна 
синтактификация в изречението. 

Предложната фраза може да е компонент на: 
• вербална фраза (VP)– пее с удоволствие; танцува за удоволствие 
• именна фраза (NP) – съгласие с удоволствие; споразумение за 

сътрудничество 
• адективна фраза(AP) – направено с удоволствие; захванат за 

конструкцията 
• адвербиална фраза(AdvP) – винаги с удоволствие; едва за първи път 
Позициите на предложната фраза са съответно: 
• предикатив 
• аргумент 
• аргумент-адюнкт 
• адюнкт 

 
Една от най-малко изследваните функции на предложната фраза е в 

позицията на предикатив, макар че в тази позиция тя се среща относително 
често. Предложна фраза 1с предлог “с” в позиция на предикатив наблюдаваме 
при: 

• съставно сказуемо с екзистенциален глагол - Дъщеря ми е с малко 
дете. 

• предикат, изразяващ квалификация - Момичето трябва да е с висок 
морал. 

• предикат за квантификация - Офертата е с 20 % по-ниска от 
очакванията ми. 

Освен в тези позиции предложна с-фраза се появява при следните видове 
предикати: 

                                                 
1 Всички примери са ексцерпирани от Браун корпус за български език © СКЛ, 
http://dcl.bas.bg/Corpus/home_bg.html 



• реципрочни, означаващи ‘един друг’ – В Сидни се надяваме да се 
запознаем с повече българи. 

• допускащи адверба“заедно” – И полицаите си действат с 
мафията. 

• съотносителни - Ама Мадона ще се състезава с Кристина Агилера 
за грамофонче. 

Предложна фраза с предлог за в позиция на предикатив означава: 
• цел (предназначение) - за добро е, за спомен е, за смях стана, 

оказа се за пример: Тази книга не става за четене. Филмът не е 
за изпускане. Всичко ли е за продан. Сюжетът е за 
израстването. 

• посока - Автобусът е за гараж. Тази пътека е за върха. Влакът е 
за Варна. 

Към функцията на предикативно име можем да причислим и случаите с 
т.нар. малко изречение като: Имаха го за един от най-добрите специалисти в 
Европа. Нямам комплекси и не се мисля за по-низше създание от мъжа, 
разсъждава Нина. Няколко месеца по-късно Стоев назначи Томчев за шеф на 
специално разкритото за него отделение за детска ортопедия и конфликтът 
между двамата изчезна. 

В аргументна позиция предложната за-фраза се среща при предикати за 
съобщение или кореспонденция, при които тази фраза се синтактифицира 
като непряко допълнение и означава обекта, във връзка с който се прави 
съобщението: Докато в българското обществено пространство 
непрекъснато се говори за присъединяване към Европа, а представата е 
абстрактно-отдалечена като Обетованата земя, малцина си дадоха сметка 
в какво обкръжение се опитва да пусне кълн нашият художествен пазар. 
Става дума за нещо, което буди тревога не само в нашата компания. Днес 
казваме за американските революционери от 1776 година, че са герои, но ако 
събитията бяха протекли иначе, сега щяхме да ги наричаме престъпници. 

При определяне на семантичните роли се опираме на континуума на 
семантичните роли, приет в Граматика на ролята и референцията (Ван Валин 
1997): 
 Agent   effector   experiencer   locative theme  patient 

force   instrument   source path   goal   recipient 
 Предложната с-фраза в аргументна позиция може да има следните 
семантични роли: 

• co-agent - Докато приятелят им ги чака в ирландския пъб, те 
седнали да вечерят с мацките в ресторанта. Живея с 
родителите си и те се занимават със сметките. 

• instrument - Автомобилите ги вдигат с паяци. 
• theme - Обществото също би трябвало да се ангажира с 

проблемите на тези болни. Развивайте бизнеса и се борете с 
подозрителността му. 



В случай, че семантичната роля на РР е тема, именният елемент на РР не 
може да бъде повдигнат в субектна позиция. Обществото също би трябвало 
да се ангажира с проблемите. → *Обществото и процесът също би 
трябвало се ангажират... Развивайте бизнеса и се борете с 
подозрителността му. → *Вие и подозрителността му развивайте... и се 
борете...). 

В аргументна позиция РР може да се синтактифицира само като непряко 
допълнение: В момента той се занимава с бизнес с горива на територията 
на страната. Щатската валута ще се изравни с еврото. Маричков за първи 
път изпълни с група хита от филма "Дунав мост". Преди това влизаме в 
махалата с полицейска кола. 

В аргумента позиция с-фраза се пoявява при следните типове предикати: 
• съотнасящи се - "Спартак" бие с 11:1. 
• фазови - Всичко започва с невинна бележчица и един единствен 

въпрос. 
• за трансформация - За четири дни в Родопите те се върнали с идея 

за още една лента, посветена на толерантността. 
Семантичните роли, които този аргумент получава, са тема или локатив, а 
синтактичната реализация е непряко допълнение, като няма семантични 
ограничения на типа предикат - Ако желаете, пишете ми отново за точната 
диагноза, за да ви насоча с още съвети. 

В позиция на адюнкт с-фразата въвежда обстоятелство за начин - 
Сгъването и разгъването му се извършва с натискането на един-единствен 
бутон. 

Предложната за-фраза най-често е със семантична роля локатив (цел) - 
Закъснявах за рождения ден на Анна, която щеше да ни представи и новия си 
любовник. Лелята подготвя същевременно Арам за училище, помага и за 
музикалното му оформяне. Все неща, за които един нормален човек не би дал 
и пукната пара. Дара си представяше, че слизат до някое село или колиба за 
помощ и да узнаят докъде са стигнали преговорите. В такъв случай за не 
може да се замени със за да, нито със заради, за да говорим за обстоятелстени 
пояснения за цел, нито може да се интерпретира като обстоятелство за място. 

При глаголи за съобщение за-фразата, за разлика от именната фраза, която 
във функцията на пряко допълнение означава конкретния обект (продукт) на 
дейността, означава обекта, във връзка с който или по отношение на който се 
прави съобщението - Макар и единствено заради това книгата заслужава да 
бъде преиздавана и четена”, пише Рьоне Шерер за ”Хомосексуалното 
желание”. Шишманов за Ведата се цитира съкратено и фалшифицирано. 
Попитах го за последното и той категорично отговори: ”Щастлив съм!” 

Локативното значение на предлога за да изразява цел или източник се 
проявява и в рамките на именната група. Един от недостатъчно изследваните 
въпроси е дакъде се простира обсегът на действие на предиката и откъде 
започва действието на предлога като предикат: При обсъждането на 
избирателния закон в парламента стана ясно, че МВР трябва да даде данни 



за избирателите, които са напуснали страната до 2 месеца преди изборите 
и не са се завърнали до 7 май. Приблизителните последици от тази доза за 
здравето на хората могат лесно да се пресметнат, като се използва 
цитираната по-горе оценка за риска. 

Конкретно пространствено значение предлог за запазва при глаголи (и на 
производните им) като закачам, захващам, прикрепям и под. , като означава 
насоченост кам повърхността (завързани за краката с лиани, залепена за 
черния панталон) - Представих си как ще продължи да живее в чудато 
бленуване, докато народилите се деца го дърпат за пешовете на дрехата му 
сред една вечна досада. 

Специфична е функцията на за-фразата да изразява количество и степен 
спрямо определена норма - значителни за времето си количества въглища , 
модерноза времето си оборудване, скромен за таланта му резултат, 
подходящо за случая облекло. 

Описанието на предложната фраза в български следва да се извърши във 
връзка със семантиката на глаголните предикати с оглед на аргументната им 
структура и семантичните роли, които се приписват на предложната група. 
Връзката между тип предикат, семантична роля и изразяващ я предлог ще има 
значение за лексикографията, практиката на превода и за широк кръг 
проблеми на българската граматика. 
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ON THE WORD ORDER OF BULGARIAN SIMPLE SENTENCES 

Yovka Tisheva (Sofia) 
 

The main goal of this paper is to discuss some features of the arguments placed in or moved 
to the postverbal field in Bulgarian. The analyses are led by the assumption that there is a 
similarity between the structures on the left and the right edges of the sentence. Similar 
mechanisms could be applied to structure both parts – mechanisms of dislocations and 
doubling. 
 Key words: Bulgarian language, simple sentence, word order. 

 
 
Една от отличителнте черти на съвременния български език е свързана с 

важната роля на граматическите категории при изразяването на 
комуникативно-прагматичните особености на изказването. Наред с 
прагматичната натовареност на морфологичните значения, в българския език 
функционира и система от синтактични средства за представяне на 
информационната структура на изказването – неговият топик и фокус. 
Частите от изказването с различна информативна стойност (стара : нова 
информация) обикновено се маркират с фонологични средства, например 
интонационно. В българския език топикът и фокусът се представят и чрез 
специфични (и специализирани) синтактични конструкции и модели, които 
функционират като средства за означаване на информационната структура 
паралелно с прозодичните средства. Като основен неутрален, немаркиран 
словореден модел на простото изречение в българския език се определя 
подреждането подлог – сказуемо – допълнение (SVO) (вж. например Георгиева 
1974). Има редица основания, свързани със словореда в разговорната реч и в 
диалектите, поради които този модел може да се нарече не основен, а по-
скоро изходен, начален – в реалната речева комуникация се реализират негови 
варианти или трансформации. Тази вариативност обаче не е води до 
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„абсолютна свобода“ на словореда. Промените спрямо основния модел са 
подчинени на определени ограничения, свързани със синтактичната (фразова) 
структура или с изграждането на дискурса. Словоредът е едно от основните 
средства за означаване на елементите с различна прагматична функция. 
Идеите за актуалното членение на изречението (темо-ремната структура) и 
приложението им при анализа на българското просто изречение са едно от 
доказателствата за зависимостта на словореда, за регулирането му от 
информативната натовареност на синтактичните елементи.  

Предпочитаните позиции за информативно натоварените фрази (топик 
или фокус на изказването) са в началото и в края на изречението. Основният 
словореден модел се състои от три елемента, като два от тях са назовани 
според функциите им като аргументи на глагола. Ако при анализа на 
словоредните варианти следваме триелементното членение на изречението, но 
го „презапишем“ по-общо като начална фраза – предикативно ядро – финална 
фраза, ще установим, че промените в словореда са свързани най-често с 
преместване на елементи към началната или крайната фраза, защото и двете 
позиции са силно свързани със синтактичното кодиране на дискурсивно 
натоварената информация. В позицията пред глагола – лявата периферия по 
терминологията на Рици (1997), могат да бъдат разположени както топикът, 
така и фокусът на изказването.  

Валидността на идеята, че функциите на равнището на дискурса са 
определящи за подреждането на елементите, съставящи лявата периферия на 
изречениетоо в българския език, е проверена отдавна (вж. Рудин 1986). 
Топикът и фокусът на изказването могат да  се намират и в позицията след 
глагола – в дясната периферия на изречението. Характеристиката на 
аргументите, разположени или преместени във финалната част на 
изречението, е и основната цел на настоящата статия. Анализите следват 
идеята, че строежът и механизмите, определящи структурирането на 
началната и финалната фраза (лявата и дясната периферия) на изречението, са 
сходни. И двете периферни зони са свързани с процесите на дислокация и 
удвояване на аргументи.  

 
Структура на лявата периферия  
 
Особеностите на лявата периферия в българския език вече са били обект 

на редица изследвания  (вж. например Кръпова 2002; 2004; Тишева 2000). 
Наблюденията показват, че както видът, така и подреждането на елементите в 
началната фраза, са строго определени. Видът на елементите се определя от  
това на кое равнище от структурата на изречението функционират: 

2. елементи, свързани със синтактичната структура - те означават 
илокутивната сила на изказването: въпросителни думи и частици, релативи 
(част от комплементизаторната фраза СР) 

3. прагматично натоварени елементи – части от информационната 
структура: топикализирани или фокусирани фрази; средства за означаване на 



субективно отношение: междуметия, възклицания, обръщения, прагматични 
частици. 

В началото на изречението могат да са употребени само някои от 
посочените елементи, но е възможна и съвместната им употреба, сравни: Кога 
се връщаш?; На мене не ми се излиза изобщо в това време – Ама чакай малко, 
ти кога точно се връщаш? Абе Иване, на мене хич не ми се излиза.  

Ако означаването на топика на изказването (старата информация) е 
маркирано чрез механизма на дислокацията - преместването на елемент от 
обичайното му (неутрално) място, по-често посоката на преместването е от 
средата към началото на изказването, тоест предпочитана е лявата 
дислокация. Интересно е да се посочи, че в българския език, както и във 
всички балкански езици, топикализацията (означаване на даден елемент от 
структурата на изказването като част от топика на изказването) е свързана и с 
клитично удвояване, сравни: Вчера видях Иван. Вече казах на всички – Иван 
вчера го видях. На всички вече им казах. Тъй като присъствието на 
приглаголна клитика, кореферентна с преместения елемент, е задължително, 
тази промяна се означава като клитична лява дислокация  (Clitic Left 
Dislocation)(за особеностите на този тип лява дислокация в българския език 
вж. Кръпова 2002).  

При анализите на лявата периферия Бенинка (2001) отбелязва, че 
механизмът на  клитична лява дислокация е приложим само за аргументи, 
които могат да се придвижат до позицията на спецификаторите във фразата на 
топика SpecTopP. Елементи, които нямат кореферентна клитика, могат да се 
разположат и в съответната позиция във фразата на фокуса SpecFocР. Тъй 
като спецификаторните позиции са многоместни, в тях, в рамките на лявата 
периферия, могат да се разположат неограничен брой елементи, при това в 
доста свободен ред.  Има ограничения за аргументите, които се преместват в 
SpecFocР – само един от тях може да бъде маркиран и прозодично, с 
контрастно ударение. От това обаче не следва, че контрастно маркиран 
елемент, който се премества към лявата периферия, може да се разположи 
само в позицията на спецификатора във фразата на фокуса, защото в тази зона 
има и специална проекция за прагматично натоварени елементи, означена 
като DiscourseP(hrase).  

Посочените механизми действат и в полето на лявата периферия на 
българското изречение. Тук обаче няма да бъде отделено повече внимание на 
топикализациите в началната част от изречението, тъй като този въпрос не е 
сред целите на настоящата работа. Представянето на областта пред глаголната 
фраза е включено само за да се очертае единият от обектите, свързани с 
хипотезата за симетричност при оформянето на двете периферни зони в 
българското изречение.  

Преместване, при когато елементът, който е част от фразата на топика, се 
придвижва наляво, пред глагола, се определя като лява дислокация. 
Аргументът – пряко или непряко допълнение, се оказва вляво от глагола, а не 
след него, както е при изходния SVO модел, представен в (2). В глаголната 



фраза позицията на допълнението е заета от личноместоименна клитика, 
която се съгласува по число и род със съществителното, подложено на 
словоредна промяна: 

(1) [Мишо] не сме го виждали. 
(2) Не сме виждали Мишо.  
Тъй като включването на клитиката в глаголната фраза е задължителен 

елемент от механизма на този тип преместване, то най-точно може да се 
определи като клитична лява дислокация. Ако допълнението е изразено с 
фраза, например именна фраза с по-разширена структура, фразата се 
премества като цяло. В глаголната фраза отново се включва удвояващ 
кореферентен елемент: 

Не сме виждали [новия колега от четвърти курс]. 
[новия колега от четвърти курс] не сме го виждали. 
При лява дислокация на непрякото допълнение се премества цялата 

предложна фраза: 
(5) Помогнах [на Мария] за теста.  
(6) [На Мария] й помогнах за теста. 
Не всяко преместване на предложна фраза е дислокация. Необходимо е 

предлогът, опора на фразата, да е на. Само при преместване на на-фрази се 
активизира и втората стъпка от механизма на преместването – удвояване на 
допълнението с дателна клитика. Преместването в (7) очевидно не е 
дислокация, а най-общо топикализация – включването на елемент от 
структурата на изречението в групата на топика (познатата, старата 
информация ат изказването): 

(7) TopP [за изпита] ще помогна само на Мария. 
Примерът в (6) илюстрира модела на клитична лява дислокация  на 

непряко допълнение, изразено с предложна фраза.  В разговорната реч често 
се срещат и друг тип примери: и двете стъпки при дислокацията – 
преместване и удвояване, са реализирани, но има и трети етап – при началото 
на преместването предлогът на е част от фразата, но липсва във фразата, която 
се разполага в началото на изречението: 

(8) Вече казахме [на Петър]. 
(9) [Петър] вече му казахме. 
Явлението, означено от Вакарелийска (1994; 1995) като na-drop, е 

регистрирано отдавна в българския език. В анализирания тук корпус то е 
сравнително по-често при безлични изречения с предикати, които 
задължително изискват клитика в глаголната фраза: 

(10) [мен] езиците ми харесват. [теб] не ти ли започна 
кандидатстуденската кампания2 

(11) [Жоро] му е неудобно.  

                                                 
2 Примери (10) -(12), (18), (19)-(21)-(24), (26)-(29), (31) и (32) са ексцерпирани от базата 
данни за българската разговорна реч на Факултета по славянски филологии на СУ, достъпна на 
адрес www.bgspeech.net 



Примерите по модела на (10) са проблематични при анализи на 
равнището на синтактичната структура. При липсата на предлог, който да 
означи, че в началната позиция е използвана форма на личното местоимение 
за непряко допълнение, само кореферентната падежно маркираната клитика 
означава синтактичната функция на преместения аргумент. Изпускането на 
предлога на от преместената фраза не прави изреченията граматически 
неправилни. Поради липсата на предлога в (10) не може да се твърди, че има 
съгласуване и по падеж между преместения аргумент и клитиката в 
глаголната фраза. Въпреки това прозодичните и прагматичните 
характеристики на тези конструкции дават основание те да се разглеждат 
също като клитични леви дислокации. 

В устната реч се реализира и още един специфичен модел на преместване 
на аргументи пред глагола. В началната позиция отново е именна фраза (име 
или местоимение без предлог). В глаголната фраза отново има удвояваща 
клитика, която се съгласува по число и род с преместения аргумент, но не и 
по падеж: 

(12) [Сашо] # отдавна не сме му писали. 
Отделянето на елемента в началото на изречението с пауза е основание 

този тип конструкции да се разглеждат не като лява дислокация, а като 
външен топик  (Hanging Topic) на изказването (за този тип премествания вж. 
по-подробно у Джонова 2004).  

Следвайки теоретичните постановки на Рици (1997; 2001) за структурата 
на изречението, Кръпова (2002) достига до извода, че в българския език 
лявата периферия може да бъде разделена най-общо на две части: по-висока 
(начална) част, свързана с изразяването на топика, и  
по-ниска част (която е по-близо до глаголната фраза), свързана с изразяването 
на фокуса: 

[ Topic XP ]i    CLi    V   ti 
[Focus  XP ]i             V   ti      (от Кръпова 2004) 
Не само топикът, но и фокусът на изказването се означават чрез 

механизма на лявата дислокация. Само топикализацията обаче изисква и 
клитично удвояване. С лявата периферия на изречението се свързва един 
специфичен вид фокусиране, при което се поражда контрастен  
(идентификационен) фокус. Този фокус не представя нова информация за 
пропозицията в изказването, а се отнася към зададена от конкретния контекст 
система от възможности (алтернативи). Контрастният фокус „снема“ избора – 
той посочва точно тази възможност, с която се свързва предикатът в 
конкретното изказване. Контрастният фокус винаги е маркиран и с фонетични 
средства, например емфатично ударение (вж. Субисарета 1998).  

Очевидно е, че елементите в лявата периферия на изречението не е 
задължително винаги да носят стара информация или да са основа за 
същинската, информативно наситената част от изказването. По-важно е обаче, 
че тези елементи се разполагат в началото на изречението в определен ред: 
левите дисколакции предхождат фокусираните елементи; външният топик 



заема първата позиция (най-лявата част) в рамките на лявата периферия.  
 

Структура на дясната периферия. Дясна дислокация 

 

Елементи от изречението, които са натоварени с определена прагматична 
информация, могат да се открият и в позициите, разположени след глагола. 
По аналогия с вече разгледаната лява периферия тази част от изречението се 
означава като дясна периферия. На К. Рудин дължим първото по-подробно 
описание на тази част от структурата на простото изречение в българския 
език. Тя определя именните групи в поствербална позиция (в дясната 
периферия на изречението)  като „генерирани отделно от изречението, но 
свързани с него чрез кореферентно местоимение, което е част от S” (Рудин 
1986: 14). От нейните примери става ясно, че реализации в дясната периферия 
може да имат както допълнението, така и подлогът:   

(13) Зная я аз нея, [Неша].3 
(14) Е, тъй са те, [момчетата].  
(15) Той ще дойде, [баща й]. 
В първите два примера и именната фраза, подложена на дясна 

дислокация, и кореферентната пълна форма на личното местоимение, 
независимо от падежната му маркираност във винителен или в именителен 
падеж, се намират след глагола. В (15) личното местоимение в именителен 
падеж (подлог) заема първата позиция, тоест предхожда глагола, докато 
антецедентът му заема последната позиция в изречението. Интересно е, че 
Пенчев обръща специално внимание на реда, в който се реализират именната 
фраза и кореферентното местоимение. Той твърди, че при контакт и при 
дистантно  разположение на елементите става дума за две различни структури 
(вж. ГСБКЕ 1998: 565).   

Наред с примери, при които има отношения на кореферентност между 
именната фраза в дясната периферия и местоимение в лявата или в 
централната част на изречението, Рудин отбелязва и случаи, при които липсва 
„удвояващ“ елемент: 

(16) Заспало беше детето. 
(17) Ще ми ги върне тя.  
Тези примери могат да бъдат анализирани по различен начин, не само 

като преместване на подлога надясно, но и като движение на глаголната фраза 
пред подлога. Примерът в (16) може да се разглежда и като проява на 
незадължителното изразяването на подлога с лично местоимение в българския 
език ( pro-drop) – удвояване има, но местоимението е нулево, а явно е изразен 
само неговият антецедент. Тези въпроси биха могли да бъдат обект на 
самостоятелно проучване. За  настоящата работа по-важна е твърдението на 
                                                 
3 Примерите (13)-(17) са от Рудин (1986: 37-38).  



Рудин, че дясната дислокация в българския език има същите характеристика 
както лявата дислокация. Представянето на особеностите на поствербалните 
фрази ще бъде ориентирано именно към проверка на тази идея.  

 

Преместване на допълнението в дясната периферия 
 
Както вече беше посочено, основният словореден модел на простото 

изречение в българския език е подлог – сказуемо – допълнение (SVO), 
следователно по принцип позицията на допълнението е след глагола: 

(18) и значи госпожо аз нали шот чакъм [баща ми]; аз съ 
възхищавам [на такива хора] 

В духа на идеята за преместване на аргументи в дясната периферия на 
изречението обаче може да се разглеждат случаите, илюстрирани в примерите 
в (19):  

(19)  Няма да ги вземем [тея обици]; аз го пуснах въф едната стая 
щот и без тва не ми тряба [на мене]. 

В изреченията допълненията са удвоени, но за разлика от примерите с 
лява дислокация, в (19) антецедентите на винителните/дателните клитики не 
са пред глагола, а след него. Възможни са различни интерпретации на тези 
структури. При едната от тях може да се приеме, че изходният SVO модел не 
е подложен на словоредни изменения – допълнението (в примерите фразата в 
скоби) остава на началното си място. Промени настъпват с глаголната фраза – 
там се включва местоименна клитика, кореферентна с допълнението, за да 
маркира падежа му. Анализите тук ще следват друга възможна интерпретация 
– в „първичното“ за структурата място за допълнението,  като част от 
глаголната фраза, е употребена клитиката. В предходния контекст (вляво от 
глагола) липсва антецедент – фраза, кореферентна с клитиката, затова се 
налага нейното включване в полето след глагола, което формално съвпада с 
мястото на допълнение, изразено с именна или предложна фраза.  

За разлика от конструкциите с клитична лява дислокация, в примери по 
модела на (19) употребата на удвояваща клитика не е задължителна: 

(20) *[Мишо] не сме Ø виждали – Няма да вземем [тея обици]  

Липсата на удвояваща кореферентна клитика при лява дислокация прави 
изречението граматически неправилно – при този модел допълнението трябва 
да се изрази задължително  с помощта на механизма на удвояването. 
Очевидно конструкциите с дясна дислокация не споделят същите структурни 
особености – допълнението може да бъде изразено чрез именна фраза след 
глагола, на обичайното място за допълнението, към която би могло да има и 
удвояваща клитика.   

Граматичността на изречения и без удвояваща клитика показва, че макар 
външно моделът да съответства на механизма на удвояване на допълнението, 
всъщност клитиката и антецедентът не образуват едно цяло, което само като 



конструкция – а не с някоя от частите си - може да се включи в изречението. 
Ето защо примери по модела на (19) трябва да се разглеждат не като 
удвояване на допълнението, а като дясна дислокация. Сравненията с други 
езици, в които се наблюдава същата словоредна промяна, показват, че дясна 
дислокация се реализира и в езици, в които няма клитично удвояване (вж. 
наблюденията на Антинучи и Чинкуе (1977), Кръпова (2005) за ClRD в 
италианския език).  

В подкрепа на идеята, че в дясната периферия на изречението има 
свободни позции за включване на „допълнителна“  (контекстно зависима или 
контекстно обогатяваща) информация са и случаите, в които в полето след 
глагола могат да се включат няколко фрази, представящи един и същ 
аргумент:  

(21) Аз въобще не ги знаех [тея] # [първите]  (въпроси от конспекта) 
В пример (21) прякото допълнение е „разпръснато“ в три позиции, заети 

от различни части на речта – в глаголната фраза е включена винителната 
клитика, която показва падежа на допълнението, а след глагола вместо 
очакваните именни фрази (име - антецедент на местоимението или пълната 
форма на местоимението) са употребени показателно местоимение и 
членувано  редно числително. Последните два елемента не образуват една 
фраза, а съставят две самостоятелни фрази – затова и определеността е 
означена във всяка от тях. Наличието на пауза между показателното 
местоимение и числителното прави разграничението между двете фрази още 
по-ясно. Фонологичната сегментация разграничава модела в (21) от 
следващия пример: 

(22) Не мога да ги разбера [тези лудите] 
Показателното местоимение и прилгателното, които са след глагола, в 

(22) образуват една фраза. Едновременната употреба на показателно 
местоимение и на определителен член в една фраза не противоречи на 
правилата за оформяне на именни словосъчетания в българския език. В случая 
става дума за проява на т.н. двойна определеност – една от проявите на 
тенденцията към многократност, в случая при маркиране на граматически 
значения, в разговорната реч.  

Интересно е, че конструкции по модела на (21) показват близост с 
конструкциите с външен топик в лявата периферия: 

(23) Милена # аз дори не съм я виждал [тая] 
Съществителното собствено, винителната клитика от глаголната фраза и 

показателното местоимение след глагола са кореферентни. Собственото име в 
началото на изречението е употребено като външен топик - то образува 
отделна фраза, отделена с пауза от същинската част на изказването, като при 
това не се съгласува по падеж с допълнението. Най-общата информация за 
топика, зададена в първата фраза в лявата периферия, предполага 
конкретизация чрез фразата в дясната периферия.  

В разгледаните позиции в дясната периферия могат да се употребят и 
непреки допълнения: 



(24) Просто не му върви [на Роналдо] във днешния мач; Просто не му 
върви във днешния мач [на Роналдо]  

Примерите с непреки допълнения имат същите особености както тези с 
преки допълнения. В глаголната фраза има дателна клитика, която е 
задължителна част от безличния предикат (върви ми). След глагола е 
употребена предложна фраза, която представя антецедента на личното 
местоимение. Двата израза се съгласуват по число, род и падеж, защото 
предлогът на може да се разглежда като падежен маркер (за падежа на 
непрякото допълнение).  

Във връзка с употребата на предлога във фразата, подложена на 
дислокация, се очертава и една от съществените разлики между 
преместванията в лявата и в дясната периферия. Докато изпадането на 
предлога на при лява дислокация е доста често явление, при дясната 
дислокация това е невъзможно: 

(25) *просто не му върви в днешния мач [Ø Роналдо] 
Явлението, известно като Na-drop, вероятно може да се използва като 

тест за проверка на симетричността на двете периферни зони. Изпадането на 
предлога е възможно само при премествания наляво от глагола; в резултат на 
такива промени – преместване и изпадане на предлог – се реализират 
конструкции, доста близки до структурата на външния топик. В дясната 
периферия предложните конструкции са единствената възможност за 
представяне на непрякото допълнение.  

 
Преместване на подлога в дясната периферия 
 
В устните форми на българския език не само допълнението може да бъде 

изразено чрез поредица от кореферентни елементи. Подлогът също може да 
бъде представен чрез повече от един елемент в структурата на изречението: 

(26) Тя ми обясняваше на мене [жената] 
(27) А те къде живеят [индианците]? 
В (26) формата на личното местоимение за именителен падеж е 

разположена пред глагола, а кореферентната именна фраза – във финалната 
част, след глагола. Удвояването на допълнението по същия модел – падежно 
маркирана местоименна форма пред глагола и антецедент след него – не 
ограничава преместването на съгласуваната с подлога именна фраза. На пръв 
поглед моделът на удвояване на подлога следва модела на удвояването на 
допълнението – освен че са кореферентни, двата елемента на конструкцията 
се съгласуват по число, род и падеж; името, представящо антецедента на 
местоимението, е определено (в примерите членувано с определителен член). 
Това сходство обаче е привидно, защото местоименните форми за именителен 
падеж не са клитики и поради това оформят самостоятелни фрази, докато 
винителните и дателните клитики остават част от глаголната фраза. 
Примерите с изразяване на подлога с поредица от кореферентни елементи 



трябва да се разглеждат като дясна дислокация (или пренареждане на фразите 
в дясната периферия), а не като удвояване.  

Трябва да се обърне внимание и на последователността, в която 
елементите от конструкцията с дясна дислокация на подлога се появяват. 
Макар да не е строго фиксиран, предпочитаният ред е този, представен в (26) 
и (27) – местоимението предхожда именната фраза. Възможно е именителната 
форма на местоимението да е в дясната периферия. Това обаче не води до 
задължителна размяна на местата на двете кореферентни фрази и включването 
на именната фраза в предходната част от изказването: 

(28) Обясняваше ми тя [жената]; А къде живеят те [индианците]? 
Местоимението отново предхожда именната фраза. Влияние върху 

граматичността на трансформациите, представени в (28), оказват и 
фонологични фактори – примерите са по-приемливи, ако между двете фрази, 
означаващи подлога, има пауза. Така моделът се доближава до представеното 
в (21) разделяне на дясната периферия и включването на „страничен“ елемент 
в нея, доста сходен с външния топик в лявата периферия.   

Промените при преместване на личното местоимение подлог след глагола 
могат да доведат до отстраняване на именната фраза. Така именителната 
местоименна форма заема крайната дясна позиция в изречението. В контекста 
пред нея, както и пред глагола, липсва елемент, кореферентен с подлога: 

(29) А на мен толкова ми беше интересна [тя].  
(30) Всичко признавам, но това не съм го правил [аз]. 
Такива примери най-точно представят възможността за дясна дислокация 

на подлога. От специално проучване се нуждае въпросът дали при всички 
предикати е възможно това преместване, както и дали дясната дислокация на 
подлога е свързана с лявата дислокация (клитичното удвояване) на 
допълнението, както се оказва в представените примери. 

Друг вариант на модела с дясна дислокация на подлога е показан в (31) и 
(32):  

(31) Ами доста е сложна [песента]. 
(32) Започват да преследват своите противници [германците] 
Подлогът е изразен с именна фраза, която е в края на изречението. Тя е 

единственият начин, чрез който е представен този аргумент – в изречението 
липсва лично местоимение, което да означава подлога. Интересно е, че дори 
прякото допълнение може да е пред именната фраза подлог, както е в (32).  

Тъй като в българския език употребата на едносъставни глаголни 
изречения е широко застъпена  (pro-drop), примерите в (31) и (32) може да се 
разглеждат като трансформации на изходни структури с подлог в начална 
позиция: 

(33) Те // германците започват да преследват своите противници. 
Личното местоимение и именната фраза се разделят в резултат на 

преместване на глаголната фраза наляво. Резултатът е структура, представена 
вече в примерите в (26) и (27): 

(34) [Те] [започват да преследват своите противници] [германците] 



Последната стъпка за генерирането на структурата, представена в (32), е 
изпускането на личното местоимение, което е пред глаголната фраза. 
Началната позиция на подлога остава празна, именната част от фразата, 
заемаща позицията на подлога в изходното изречение, се реализира като дясна 
дислокация, във финалната част от дясната периферия: 

(34) pro [започват да преследват своите противници] [германците] 
Представените примери дават основание да се направи изводът, че при 

дясна дислокация на подлога могат да се реализират два структурни модела – 
със или без реализация на личното местоимение подлог в изречението. Върху 
анализа на дясната дислокация на допълнението влияние оказва клитичното 
удвояване – определен тип предикати изискват задължителна употреба на 
винителна или дателна клитика и в този смисъл включването на кореферентна 
именна фраза води до удвояване. За анализа на дясната дислокация на подлога 
е важен статутът на именителната форма на личното местоимение – дали е 
изразено явно или позицията му е празна.  

 
Наблюденията върху словоредните варианти при реализирането на 

глаголните аргументи показват структурната асиметрия между лявата и 
дясната периферия в българското просто изречение. Дислокацията е 
механизъм, който се прилага както в областта пред глагола, така и в 
позициите след него. Резултатите от действието на този механизъм в двете 
зони са различни. Изпускането на предлога на от фразата на непрякото 
допълнение е възможно само при придвижване на предложната фраза в лявата 
периферия, в абсолютното начало на изречението. Отделянето с фонологични 
средства на елементите в дясната периферия (заемащи финалната позиция в 
изречението) от предхождащите ги части не е задължително. Външния топик 
в лявата периферия обаче винаги подлежи на отделяне с пауза от следващите 
го фрази. Редът на фразите в лявата периферия е фиксиран, докато в дясната 
периферия, след глаголната фраза, са възможни словоредни варианти и 
известна свобода в подреждането на фразите една спрямо друга. 
Механизмите, които определят словоредните варианти при лявата и дясната 
дислокация, също са различни.  
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AN ILLUSTRATION TO THE CONCEPT 

OF SYNTACTICAL PHRASEOLOGIAL EXPRESSION 
Ivelina Savova (Shumen) 

 
In language there are specific phraseological structures which refer to the syntactical level, 
not to the lexical one. These are constructions of constant scheme of building and typified 
meaning called syntactical phraseological expressions or phraseo-schemes. The paper 
illustrates the phenomenon by describing a particular phraseological construction. It is 
typical for the colloquial dialogue speech. The scheme exists in two variants and it is built 
with a verb in the future tense and a personal pronoun, following the model: Shte ti dam 
edin + noun; Az shte te + verb. 

Key words: syntactical phraseological expression, phraseo-schema. 
 
 

1. Понятието синтактичен фразеологизъм 
Понятието фразеологизъм по принцип се свързва с лексикалното 

равнище на езика и се осмисля като устойчиво съчетание от думи, което се 
характеризира със структурна неразложимост, смислова цялостност и 
възпроизводимост в речта. Така например изрази от типа броят ми се 
ребрата, правя на бъзе и коприва, не бръсна за слива, на баир лозе, надълго и 
нашироко, на две на три, врели не кипели, гърмян заек, куцо и сакато и пр. в 
процеса на общуването не се образуват всеки път наново чрез комбиниране на 
съставящите ги елементи, а се възпроизвеждат – употребяват се като готови 
речникови единици, както се употребяват думите. При това те като цяло носят 
специфични значения, известни на носителите на езика, и тези значения в 
общия случай не произтичат от частните значения на думите компоненти. 

Наред с тези лексикални фразеологизми в езика съществуват и други 
фразеологични образувания, които обаче се свързват не с лексикалното, а със 
синтактичното равнище. Фразеологизацията в случая засяга не съставящите 
лексеми, а синтактичната конструкция. Синтактичният модел е този, който 
се възпроизвежда наготово в различните речеви ситуации и който е носител 



на определено абстрактно значение. При всяка отделна употреба моделът 
получава различен лексикален пълнеж, определящ се от конкретната тема на 
общуването. Подобно на лексикалните фразеологизми, и синтактичните носят 
значение, надградено над значенията на съставящите думи. Самите 
фразеологични модели могат да бъдат модели на изречения или на 
словосъчетания. 

Например изразите човек до човек, кръпка до кръпка, шев до шев, 
въшка до въшка, грешка до грешка (редицата може да бъде безкрайно 
продължена) очевидно са построени по един и същ модел, състоящ се от: 
съществително име + предлог до + същото съществително име (С1 + до + С1). 
Общото значение, носено от конструкцията, е “нагъсто разставени; близко 
разположение на назованите обекти един до друг”. Употребени в контекст, 
изразите стоят така: “И какво да ти кажа, сестричко! Като му разгърнах 
косата – въшка до въшка!”; “А пък контролното му – грешка до грешка”1. 

Със строеж на изречения пък са конструкции, изградени по модела Да 
не съм + съществително име, тип: “Аз да не съм телефонен указател!”; “Аз 
да не съм момче за всичко!”; “Ти да не си балама!”. Изразът се произнася с 
характерна интонация и се използва като израз на остро отрицателна реакция 
срещу неприемливото третиране на субекта от страна на други хора подобно 
на предмета, назован след глагола съм (като “момче за всичко”, “балама” и т. 
н.). Изразът може да се употребява и безлично по отношение на някакво 
място, наречено тук, тип: “Тука да не е кафене!”; “Тука да не е детска 
градина!”; “Тука да не е публичен дом!”. Носеният смисъл е “Тук не е кафене 
/ детска градина и т. н.” и мястото не може да се третира (и да се използва) 
като такова. Сходни са и конструкции от типа Да не съм без + съществително 
име, използвани като (само)защитна реакция срещу хвалбата на друг човек, че 
притежава нещо (например образование, диплома, кола и т. н.), вж.: “Аз да не 
съм без образование!”; “Ние да не сме без дипломи!”; “Ти да не си без кола!”. 
Носеният смисъл е “Какво ми се хвалиш (респ. Какво ми се хвали еди-кой си), 
аз също имам образование / диплома и т. н.”. 

Такива конструкции с устойчива схема на построяване и типизирано 
значение се назовават различно в лингвистичната литература: 
фразеологизирани конструкции, синтактични фразеологизми, “свързани” 
синтактични конструкции, фразеосхеми и пр. От тези синонимни названия 
като че ли най-ясно разкрива съдържанието на явлението названието 
синтактични фразеологизми (или фразеосхеми)2. 

                                                 
1 Същата конструкция е използвана в една известна народна песен, където втория път 
съществителното име е членувано, вж.: “Откак се е, мила моя майно льо, зора зазорила, / 
оттогаз е, мила моя майно льо, войска завървяла. / Кон до коня, мила моя майно льо, юнак до 
юнака...”. 
2 За пръв път специално внимание на такива конструкции в българския език обръща К. Ничева 
през 1968 г., а по-късно представя значителен брой фразеосхеми в съпоставителен план със 
съответни конструкции от други славянски езици [Ничева 1968; 1973]. По проблема специално 
са работили М. Леонидова, А. Лазарова, И. Савова [Леонидова 1978; Лазарова, Катева 1981; 



Синтактичните фразеологизми са особен тип образувания и трябва да 
се различават както от свободните синтактични конструкции, така и от 
лексикалните фразеологизми. От първите ги отличава именно 
“несвободността” на построяването, устойчивостта на синтактичната форма. 
От вторите те се различават по липсата на лексическа неподвижност, респ. по 
наличието на относителна свобода на съставящите лексикални елементи, 
които предварително не могат да бъдат предсказани, но които, заемайки 
предвидените за тях точно определени места в схемата, конкретизират 
нейното отвлечено значение. Синтактичните фразеологизми имат постоянен 
словоред и специфичен за всеки от тях интонационен контур, който по 
правило е неотделим от фразеологичната конструкция и е важно условие за 
осъществяването на фразеологизацията.  

Според особеностите на изграждането си се обособяват две групи 
синтактични фразеологизми: 

а) Конструкции със задължителен лексикален елемент (елементи). 
Такива са повечето от разглежданите постоянни структурно-семантични 
модели. Например в цитираната по-горе фразеосхема от типа “човек до 
човек” постоянен лексикален елемент е предлогът до, а в конструкциите от 
типа “Аз да не съм идиот” – елементите да не и глаголът съм, който може да 
варира по лице и число. Постоянните елементи най-често са служебни думи, 
спомагателни глаголи и местоимения. Ето за илюстрация постоянните 
лексикални елементи и в други фразеологизирани конструкции: “пече ли 
пече”; “То пък една гара!”; “Мъчно не, ами мъчно”; “от хубаво по-хубаво”; 
“Не ми е за кутията, ами си бях записал на нея един адрес”.   

б) Конструкции без задължителен лексикален елемент. От този вид са 
например структурите: “Станалото – станало”; “Счупеното – счупено”; 
“Лош – хубав (купувам го)”; “Червени – зелени (ще ги ям)”. Тук като 
организиращо конструкцията средство се употребява повторението на 
елементи (“Станалото – станало”) или антонимизацията (“Лош – хубав...”). 

Специално трябва да се подчертае, че наличието / липсата на 
постоянен лексикален елемент е само една особеност на съответния 
фразеологизиран модел, който може да съдържа и други постоянно зададени 
елементи. Много често устойчив фразеологичен компонент е морфологичният 
облик на един или няколко от свободните лексикални елементи. Например за 
конструкцията човек до човек, кръпка до кръпка беше посочено, че 
свободният лексикален елемент трябва да бъде съществително име, а в 
конструкции тип пече ли пече, духа ли духа, приказва ли приказва 
задължително е налице глагол като свободен лексикален елемент, и то 
еднакъв от двете страни на елемента ли. Като постоянен конституиращ 
елемент много често се използва повторението на елементи (напр. 
“Счупеното – счупено”; “кръпка до кръпка”; “Жената си е жена”; “Че то 
днешните мъже мъже ли са”; вж. и повечето от другите цитирани примери). 

                                                                                                                             
Савова 1986; 1994]. Редица фразеологизирани синтактични конструкции се посочват в 
българските речници.  



Друг път за изграждането на конструкцията е необходима употреба на 
противоположни елементи – антоними (речникови, контекстови, ситуативни) 
или свързани с не еднакви елементи (напр. “Млад – стар (все едно)”; “Момче 
– момиче (само здраво да е)”; “Мъчно не мъчно (ще търпиш)”; “Офицер не 
офицер (не ме интересува)”; “Болен не болен (да  се яви в 3 часа)”; “Сърдиш 
се не сърдиш (това е положението)”.  

Подобно на лексикалните фразеологизми и синтактичните могат да 
образуват помежду си синонимни редове или антонимни двойки, да 
реализират варианти и пр. 

 
2. Илюстриращо описание на една характерна фразеосхема 
По-нататък явлението синтактична фразеологизация ще се илюстрира 

чрез описание на една конкретна фразеологизирана конструкция със строеж 
на изречение. Тя е много типична за българския език, характерна е за 
разговорната реч и е силно експресивна. Конструкцията съществува в два 
варианта, а изреченията се строят чрез глагол в бъдеще време и лично 
местоимение като задължителни елементи. 

Така, ако в компания на близки познати някой иска да направи 
комплимент на една не особено възрастна жена с внуче и се обърне към нея с 
думите “Ти днеска си най-хубавата баба”, реакцията на жената спрямо 
нетактичната квалификация “баба” може да бъде всякаква, но е твърде 
вероятно да бъде и следната: “Ще ти дам аз на тебе една баба!” или “Аз ще 
те бабна тебе!”. Тези изречения са именно споменатите две разновидности 
на разглежданата фразеологизирана конструкция. Че става дума за 
разновидности на една и съща схема се вижда от факта, че двете изречения 
имат еднакви изграждащи елементи в структурата си и еднакво значение. В 
строежно отношение и за двете е характерно наличие на глагол в бъдеще 
време (ще дам, ще бабна) и лично местоимение в косвен падеж (ти, те = “на 
тебе”, “тебе”). Обобщеното значение пък и в двата случая е свързано с 
изразяване на остро недоволство от нещо (в тази конкретна ситуация от 
квалификацията “баба”), придружено със закана, заплаха. 

Удобно е двете конструкции да се разгледат поотделно. 
2.1. Първата конструкция се строи по модела: Ще ти дам един + 

съществително име. Ето няколко примера със съответния необходим 
контекст: “– Как можеш да разваляш такъв безценен паметник на 
изкуството! – Ще ти дам аз на тебе едно изкуство!”; “– На една дама 
никога не се казват подобни неща. – Ще ти дам аз една дама!”; “– Няма ли 
да си пуснем кино? – Ще ти дам аз едно кино!”; “Пица му се дояла... Ще му 
дам аз на него една пица!”. 

В универсалния си вид конструкцията се изгражда от четири 
задължителни елемента: 

а) бъдеще време на глагола дам, който обикновено е в 1 л. ед. ч., тъй 
като заплахата най-често произтича от говорещия. Би могло, разбира се, да се 
яви и друго лице и число, напр. “Ще ти даде той едно...”. По-рядко, но също 



плодотворно се използва и глаголът кажа, срв.: “– Ама аз на шега бе, душа! – 
Ще ти кажа аз една шега!”; 

б) лично местоимение в дателен падеж кратка форма обикновено за 2 
л. ед. ч. (ти), тъй като говорещият най-често отправя заплахата към 
събеседника си. Може да бъде обаче и формата за множествено число ви или 
(ако става дума за някакво трето лице) и форма за 3 л., напр. “Ще му дам аз 
едно...”;  

в) числително име един, което се съгласува със следващото след него 
съществително име и е “изпразнено” откъм конкретното си значение (да 
посочва брой на предмети); 

г) в конструкцията има още един елемент, който в лексикално 
отношение е свободен, а е фиксирана само принадлежността му към групата 
на съществителните имена. Лексикалната свобода на съществителното тук 
обаче е относителна, тъй като този елемент се подема от непосредствено 
предходния контекст (субстантивът повтаря от репликата на събеседника 
нещо, което предизвиква недоволство). Това добре се вижда от цитираните 
примери. 

В конструкцията редовно присъства и именително лично местоимение 
(най-често аз), акцентиращо лицето, от което произтича заплахата (“Ще ти 
дам аз една дама!”; “Ще ти кажа аз една шега!”). Независимо от редовната 
си поява обаче местоимението, обозначаващо субекта, не може да се смята за 
задължителен елемент, тъй като неговото отстраняване не разрушава 
конструкцията, нито променя смисъла й. От друга страна, в схемата често се 
появява още един незадължителен елемент – пълната форма на употребеното 
дателно местоимение, чрез което пък се акцентира лицето – обект на 
заплахата, напр. “Ще ти дам аз на тебе една шашарма!”; “Аз ще му дам на 
него една криза!”. 

Ако се визира някакъв момент от миналото, глаголът дам естествено 
се оформя в бъдеще време в миналото, срв.: “Ако бях взел една сопа, щях да 
ти дам аз на тебе едни момчетии!”. 

Свободният лексикален елемент – съществителното име – обикновено 
присъства в предходния контекст в непроменен вид (също като 
съществително име) и тогава повтарянето е дословно. Елементът може да 
съществува в предтекста обаче и в друга морфологична форма, от която се 
превръща в съществително име във фразеологизираната конструкция. В този 
случай преобразуването е по-сложно – дадена изходна форма се 
трансформира в еднаквокоренно съществително. Най-често преходът е глагол 
~ съществително или прилагателно ~ съществително, напр.: “– Ще се 
обзавеждаме ли, Тони? – Ще ти дам аз едно обзавеждане!”; “– Много си 
весела днеска. – Ще ти кажа аз една веселба!”. Чрез механизма на 
граматическата метонимия могат да се субстантивират и всякакви други части 
на речта с определение в среден род, тип: “– Хайде стига. – Ще ти дам аз 
едно стига!”; “– Обаче... – Ще ти кажа аз едно обаче!”. Възможен е и 
случай (относително рядък), в който предходният контекст само с общия си 
смисъл насочва към съществителното във фразеосхемата, както например в: 



“Защо сте заледили пак улицата бе, магарета! Ще ви дам една пързалка ей 
сега!”. Тук субстантивът се появява във връзка с елемент от ситуацията на 
общуването. 

2.2. Втората разновидност на разглеждания синтактичен 
фразеологизъм се строи по модела: Аз ще те + глагол, и може да се 
илюстрира с примерите: “– Че засмей се де, все се цупиш! – Аз ще те засмея 
тебе!”; “– Ще служа за украшение на природата. – Аз ще те украся тебе!”; 
“– Посръгай я, Иване, стига е спала. – Ще те сръгна аз! Не виждаш ли, че не 
спя!”. 

Задължителните лексикални елементи в схемата са два: личното 
местоимение в именителен падеж (обикновено аз), обозначаващо лицето, на 
което говорещият приписва реализирането на заканата (субекта на глаголното 
действие); съответно личното местоимение във винителен падеж (обикновено 
за 2 л. – те или ви), обозначаващо адресата на заканата.  

Като постоянен елемент в конструкцията се употребява и глагол в 
бъдеще време. Този глагол е по-особен; той се отнася към групата на т. нар. 
оказионални думи – лексикални елементи с единична употреба, които се 
създават “при случай”, по някакъв конкретен повод, и които извън 
съответната речева ситуация нямат реално битие. Глаголите в конструкцията, 
за която става дума, се образуват непременно с опора на някакъв предходно 
споменат елемент. В някои случаи оказионализацията е много ярка, както 
например в цитираното по-горе преобразуване баба ~ бабна: “Аз ще те бабна 
тебе!” или както в примерите: “– Направи ми на роклята гръцко деколте. Чу 
ли ама – гръцко деколте. – Аз ще те гръцна тебе!”; “– Довечера ще ходя на 
дискотека. – Аз ще те дискотечна тебе!”. Друг път оказионалната употреба 
е завоалирана поради звуковата близост на оказионалния глагол със съответен 
“редовен” глагол, напр. усмихвам се (“редовен”) ~ усмихна (оказионален): “Аз 
ще те усмихна тебе!” или пуша (“редовен”) ~ пушна (оказионален), закъснея 
(“редовен”) ~ закъснея (оказионален), напр.: “– Дъщеря ти пуши ли? – Аз ще 
я пушна нея!”; “– Майче, довечера може да закъснея малко. – Аз ще те 
закъснея тебе!”. 

Факултативен, но почти редовно появяващ се елемент в конструкцията 
е пълната форма на винителното местоимение (тебе, нея и др.), чрез която се 
дублира прекият обект. 

Значението “изразяване на закана, заплаха” се придружава в 
определени случаи със значение на забрана да се извърши действието, за 
което събеседникът е изказал намерение или желание, напр.: “– Ще пусна 
телевизора за малко. – Аз ще те пусна тебе!”. 

Като специфична разновидност на това построение могат да се смятат 
конструкции, в които частицата ще се заменя от модалната частица да, а 
значението се преосмисля в клетва, тип: “– А-а, бягаш, а! Криеш се, а! – Да 
те скрия аз тебе в черната!”. В този случай източникът на неприятното за 
обекта последствие не винаги е говорещото лице – може да бъде и някакъв 
неопределен вършител, както в следния пример от Чудомир: “– Ела дръж да 
обръснем Чека, че каквато му е остра брадата, има да подскача! – Да те 



обръснат вкочанясал, поразенико с поразенико!”. В по-смекчен вид подобна 
клетва може да се адресира от говорещото лице до самото него, напр.: “– 
Много хубаво си го написала. – А, да ме напишат мене!”. 

2.3. Фразеологизираните конструкции от двете разновидности са 
типични за диалогичната реч, в която изразяват отрицателно отношение към 
нещо, казано от събеседника. Конструкцията “взема повод” от репликата на 
комуникативния партньор, като повтаря или преобразува елемент от тази 
реплика, за да се построи. Така изградена, тя изразява негация спрямо чутото 
плюс заплаха. Употреба на разглежданите конструкции в монологична реч е 
възможна, но по-рядка и изисква наличие на допълнителни условия – 
позоваване на елементи от ситуацията на общуването, на спомен от минали 
общувания, на нещо само помислено и пр.  

Функционалната сфера на конструкциите е ограничена до спонтанната 
ежедневна разговорно-битова реч и до имитациите на такъв тип реч в някои 
художествени жанрове. Използването на посочените конструкции в по-
“високи” сфери на общуването е недопустимо.  

 
3. Заключителна бележка 
Употребата на фразеологизирани синтактични конструкции е свързана 

за говорещия с редица удобства. Преди всичко той се освобождава от 
необходимостта да изразходва сили и енергия, да губи време, за да търси 
всеки път специални думи и форми за изразяване на определено значение. Без 
съмнение много по-лесно е да се употребят готови формули. Казано по-общо, 
използването на синтактични фразеологизми значително облекчава и 
опростява процеса на общуването, поради което те се отличават с 
необикновено широко разпространение. 
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The metainformation is information which doesn’t derive from the literal meaning of the 
words and from the basic language corpus. It derives from the metameaning of the 
metaoperators (words and expressions) constructing the metalanguage. You can find 
metalanguage everywhere in oral communication. It plays a vital role in establishing and 
keeping interpersonal connections because it is a means of revealing secret thoughts, real 
intentions and the true meaning encoded in what has been said by a human being. At this 
stage the research studies the following two types of metainformation: the functions of 
metainformation and different metaevaluations in the utterances of the addresser and the 
addressee. 

Key words: metainformation, metalanguage, functions of metainformation, 
metaevaluations.  

 
 
1.0. Тръгваме от позицията на Бахтин, която споделяме, че 

металингвистиката е философия на езиковите изказвания, т.е. тя прави 
съдържателен анализ на речта. Нейн предмет е изучаването на това как реално 
говорят хората или ”диалогическите отношения (в това число и 
диалогическите отношения на говорещия към собственото му изказване) 
[Бахтин 1972: 311]. По този начин понятието „мета” за нас има 
синтагматически-междуличностен характер, а при речевото изказване става 
конкретната среща и взаимодействие на субекта и езика. Основната задача на 
металингвистиката е да изследва като социално явление езика, с помощта на 
който се предава метаинформация и нашето настоящо проучване и стъпка в 
тази насока. 

В последните години в сферата на лингвистичните изследвания се 
отделя основно внимание на действащия езиков субект, като се предпочита да 
се разглежда не езикът, а речевата му дейност. Това налага диалогичния 



подход към езика, както и разграничаване от една страна на понятията език от 
използване на езика, а от друга – на човека - субект и на човека – обект, при 
които границата е само функционална и възниква в процеса на дейност, 
метакогнитивна по своятa същност [Стефанова 2007]. Диалогичните 
отношения са не само между изказванията в устната комуникация (или 
реплики-стимули (РС) и реплики-реакции (РР), но диалогичният подход е 
възможен към всяка част от изказването (дума, фраза и пр.) стига в нея да се 
чува  логиката на другата зрителна точка. 

Диалогът в устната комуникация носи една обща информация, в която 
се реализира и езикова и метаезикова информации. Общата информация е 
отразяването на действителността в мисълта на комуниканта, въз основа на 
която възникват различните видове информации (според класификациите на 
логиката). В процеса на отразяването върху вътрешните информационни 
запаси на общуващият се получава една социокултурна карта на 
действителността, която въплъщава в себе си представата на дадената 
културна общност за света. 

1.1. Така при съхранението на общата информация в мозъка на човека 
става групиране и селекция не само на отделни езикови информации, но и на 
отделни видове метаинформации: уточняващи, коригиращи, потвърждаващи 
и пр. Метаинформацията, е „средство, което служи за съхраняване, 
дешефриране и предаване на информация” [Лотман 1981: 5-6]. Като префикс с 
гръцки произход „мета” в едни случаи се употребява в смисъл на 
„определение, дефиниция”, в други означава „промяна”, а в трети – 
„фундаментален, всестранен”. Оттук е производната дума метаинформация, а 
метаинформацията е информация за информацията, която е всяко 
съдържателно заключение, което може да обобщи всичко, което информира 
[Банчеровски 2000: 138].  

1.2. Обект на нашето проучване е именно въпросът за видовете 
метаинформации, които общата информация носи в процеса на устната 
комуникация. Приемаме, че структурата на устното езиково общуване е 
изградено от три вида информационни съобщения и те са: основна 
информация (ОИ), информация с определена посока (ИОП) и контролна 
информация (КИ) [Стефанова 2002: 186]. Последователно редуващи се трите 
вида информация се откриват например в следното изказване, което е 
реплика-реакция, изказана от Миглена Чакракчиева (водещата на „Искрено и 
лично”), гост в „Шоута на Милен Цветков, към изказването – репликата-
стимул на М. Цветков, че я обича.  

РР: И аз те обичам дълбоко в себе си.(ОИ) Дълбоко, дълбоко – много 
дълбоко.(ИОП) Ама много дълбоко! (КИ) 

Метаинформацията е информация, която се извлича не от чисто 
лингвистичното значение на думите, от основния езиков корпус, а от 
метазначението на  метаоператорите (думи и изрази), които изграждат 
метаезика. Метаезикът е навсякъде в устната комуникация. Той играе 
изключително важна роля в установяването и поддържането на 



междуличностни връзки, защото е средство, което използваме, за да разкрием 
скритите мисли, действителните намерения и истинския смисъл на казаното, 
закодирани в изказванията на даден човек. Ще илюстрирам казаното с оная 
стара шега [по Пийз, Гарнър 2000: 202], която ясно показва, че това което се 
казва, не отразява непременно онова, което се мисли. Например мъжете 
твърдят, че когато една дама каже „не", тя има предвид „може би", че когато 
каже „може би", има предвид „да", но че когато каже „да" - то тя - изобщо не е 
дама.  

1.3. Метаезикът е вид закодиран език, в който са скрити идеи, мисли, 
различни от онези, които се изказват в момента на устната комуникация, 
посредством естествения (обектния) език. Или метаезикът е език, скрит в 
използвания език. В междуличностното общуване лице в лице същностното 
послание, предавано посредством думите, е най-много в рамките на 7% [по 
Пиз и Гарнер 2000: 202]. Истината се крие в долавянето и в разбирането на 
контекста, на конкретните обстоятелства и на това, защо са употребени едни 
или други думи. Двама души слушат едно и също изказване, но чутото (тоест 
разтьлкуваното) от единия не винаги и не непременно е същото, което е чул 
(тоест разтълкувал) другият. Пример от ежедневието: Общуване между две 
току-що запознали се млади майки в кварталната градинка, където 
наблюдават своите играещи деца.Дочут между тях (финално) следния диалог: 

РС: Много добре си поговорихме. Ние с Вас май сме от една кръвна 
група?! 

РР: Така ли? Аз съм В + . И Ви ли сте от нея? 
Метаезикът е посредникът, който носи допълнителна 

метаинформация, която в определени случаи може да има по-силно 
информативно значение от чисто лингвистичното й изразяване. Метаезикът 
предава „скрити значения” и в този смисъл спомага за разбирането и 
тълкуването на лингвистичните изказвания. Метаезикът е средство да се 
опише естествения език, като за целта може да изпълнява различни функции: 
подчертаваща, подсилваща, противопоставяща и т.н. Той е помощен език, 
който улеснява възприемането на участниците в комуникативния процес. 

2.0. В наши предишни проучване отчитаме някои от видовете 
метаинформации като тези: за пътя, по който се е стигнало до подаваната 
информация; за различното състояние на комуникантите; за обстоятелствата, 
при които е пристигнала информацията; за емоционалното състояние на 
подателя; за състоянието на паметта му  и т.н. [Стефанова 2002: 185-194]. На 
този етап от нашите изследвания проучваме: 1) някои от функциите на 
метанформацията, както и 2) метаинформациите за различни оценки, които 
дава подателят или получателят чрез своето езиково изказване. 

2.1. Между елементите на езиковата метаинформация се намират 
такива елементи, които изпълняват съобщителна функцията (или имат 
повествователен характер) [Стефанова 2008: 274]. Такава функция изпълняват 
метаглаголи, като напр.: заповядва, забранява, иска, агитира, моли, упътва, 
подтиква (кара да бърза) и т.н. Повествователната функция е валидна и 



тогава, когато подателят на дадено съобщение е един и същ с получателя. 
Например: Подтиквам себе си. Забранявам си. Изглежда, че в реда на 
дадената информация участва повелителната функция, но в действителност 
не е така.  

2.1.1. Метаглаголите съветва, предлага и др. много приличат на 
горепосочените глаголи, но в случая характера на информацията определя не 
подателя, а дадената конкретна комуникативна ситуация. Глаголът съветва се 
употребява само тогава, когато детерминира информацията, когато не се 
отнася за контекста (не е задължително да е езиков), който във времето 
изпреварва информацията. Значи между информацията и изпреварващия 
контекст има връзка, която зависи от отговора, който получателят дава на 
поставения от подателя въпрос. А въпросът е във връзка с допълнението: 
“какво трябва да направя?”  

Да разгледаме следното изречение: Преподавателят съветва 
студента да ходи на консултации. В изречението първият информационен 
получател това е студентът, който в структурата е обект, защото за 
осъществяване на ситуацията е необходимо неговото присъствие, неговото 
действие. Той трябва да действа. Но има и изречения, в които получателят на 
информация не съвпада с обекта. Например: Аз бих те посъветвал, той да 
ходи на консултации. От изказването става ясно, че приемателят на 
информация така трябва да действа, че “той да отиде на консултации” 

Посочените две структури не са еднакви, напротив. При първата 
имаме отговор на въпроса “Трябва ли да ходи на консултации студентът?” 
При отрицателен отговор трябва да присъства като езиков елемент такъв 
глагол като напр. забранява, не позволява, не съветва и т.н. Преподавателят 
има възможност да даде три отрицателни отговора: а) По-добре не; б) Не; в) 
Абсолютно не (Невъзможно е; Изключено е) 

Тия три ситуации може да се предадат с метаинформационни глаголи 
по следния начин: 

а) Преподавателят  не съветва студента да ходи на консултации; 
б) Преподавателят не позволява на студента да ходи на 

консултации; 
в) Препаодавателят  забрани на студента да ходи на консултации. 
От казаното до тук следва, че би трябвало да различаваме 

повелителните и „видимо повелителните функции “, които имат 
метаинформационните елементи. 

2.1.2. Освен споменатите функции, необходимо е да се посочи още 
една функция, която ще наречем декларативна функция. Знае се, че 
съществуват такива информационни ситуации, които са много важни за 
информационния подател, защото чрез тях  става ясно дадената информация 
истина ли е. Съществува специални езикови компоненти, които са със 
значение на „знай за това”, като например: вярвай! действително! несъмнено! 
и др. Това са метаинформационни елементи, в семантичната структура на 
които се срещат информации, отнасящи се за бъдещи прояви. Включването на 



такива елементи не е случайно. Тяхното присъствие е много важно за 
подателя, който винаги се стреми към това – да убеди получателя на 
информацията, че информацията е истинска, дори и в случаи, когато 
информацията се отнася за в бъдеще случващи се действия, за съществуването 
на които, е невъзможно да се извърши проверка. За такъв вид съобщения, 
уведомяването става чрез участващата метаинформация като напр.: Вярвай 
ми, това което ти казвам, ще го направя. Получателят убеждава получателя 
за това, че информацията не е фалшива с помощта на различни най-вече 
лексикални средства, например.: 

Разбира се, в другиден ще ти телефонирам. 
Действително, след една седмица идвам при теб. 
Несъмнено, ще ти върна книгата. 
Чисто и просто, след изпита ще ти върна лекциите 
Декларативната функция в езиковата комуникация е особено важна. 

Без нея не би могло да се изрази тая информация, която в е в горните 
конкретни изказвания - в бъдеще ще бъде осъществено действието. 
Охарактеризирането на информацията става по два начина: от гледна точка на 
информацията и от гледна точка на метаинформацията. Отношението на 
информационния подател към съобщената информация се изразява с помощта 
на следните метаинформационни глаголи: мисля, получавам, отричам, 
предполагам, твърдя, смятам, представям си и др. Например:  

Мисля, че започва да ми се вие свят. 
Чувствам, че този човек е лъжец.  
Усещам, че не могат да се понасят. 
Смятам, че ти си прав. 
Мнението на получателя на метаинформация за предадената от 

подателя информация се изразява чрез глаголите: излъгва, заблуждава, 
придумва, изчаква и пр. Тия глаголи показват, че информацията, която е 
подадена е била фалшива за получателя. Тук трябва да отбележим, че 
стойността на информацията е относителна, тъй като различните получатели 
по различен начин тълкуват получената информация. При оценката се имат 
предвид различни фактори. Тая функция, която се използва при оценката на 
информацията или метаинформацията наричаме оценяваща функция. 

2.2. Главен обект на изучаване за метаинформациите за различни 
оценки, които дава подателят или получателят чрез езиковото си изказване, е 
двустранната (или двугласната) дума (или метадумата), която неизбежно се 
ражда в условията на диалогическото общуване и съществува в условия на 
скрития живот на думата. Нещо от което лингвистиката не се интересува. 
Реалност за езика реч e не абстрактната система от езикови норми, а 
социалното събитие на речевото взаимодействие, осъществено с изказване.  

Всяко изказване, като първоелемент на речевия диалог, колкото и да е 
значително и завършено, само по себе си e само момент от непрекъснатото 
речево общуване. Освен, че изказва гледна точка, има и ново значение, което 
възниква във времето на неговото осъществяване в акта на активното 



разбиране, което не се свежда до простата разшифровка на съобщението 
(пасивно, в духа на разбирането на лингвистиката). Получателят не само 
разшифрова изказването, но и схваща защо го говорят, съотнася го със своите 
комплекси от интереси и предпочитания, представя си как с изказването си ще 
отговори на бъдещите изказвания и сам откликва, оценяващ и предчувстващ 
как възможни трети ще го разбере. Например за изказване на: 

• съмнение (или предположение) 
(1) РС: Вече осем месеца „синя лавина” вилнее из София. 

РР: Кажи речи вече осем месеца „синя лавина” вилнее из София. 
(2) РС: Сам си бил виновен. 

РР: Вероятно сам си бил виновен.(или: Навярно сам си бил 
виновен). 

• потвърждение 
(1) РС: Вече се е събудила. 

РР: Значи, вече се е събудила. 
• категоричност 
РС: Няма да го безпокоя. Дума да не става, няма да го безпокоя 

(или: Разбира се, че няма да го безпокоя. Наистина, няма да го безпокоя. 
• следствие (или вмятане) 

(1) РС: Говориш прекалено много. И после, говориш прекалено много 
(или: Обаче, говориш прекалено много.; Между другото, говориш прекалено 
много.) 

(2) РС: Сега е моментът да ти го кажа. Така или иначе сега е 
моментът да ти го кажа. 

• уточняване на истинност (или последователност) 
(1) РС: Нейните сърдечни работи не вървят добре. 

РР: Сиреч нейните сърдечни работи не вървят добре. 
(2) РС: Седем години чакахме чудо. 

РР: Да, цели седем години чакахме чудо. 
(3) РС: Това помогна за провала на начинанието.  

РР: Впрочем, точно това помогна за провала но начинанието. 
(4) РС: Кажи ми, спомняш ли си за тази наша среща? 

РР: По-напред (или най-напред) да ти кажи, спомняш ли си за 
тази наша среща? 

(5) РС: Нима и аз отначало не се съмнявах? 
РР: В края на краищата нима и аз отначало не се съмнявах? 

(или: В действителност нима и аз отначало не се съмнявах) 
• несъгласие 
РС: Аз съм виновна. 
РР: Не, оказа се, че аз съм виновна. 

2.2.1. Съществуват метаелементи от езиковия код, които дават 
оценката на комуникантите, като се отнасят предимно за 
метаинформационното действие. Такива са например глаголите: слуша, 
подслушва, дочува и т.н., които осигуряват аудиовизуална информация, 



докато например глаголите: чете, прочете, гледа, оглежда се и т.н. носят 
визуална информация за получателя на информация. Има такива 
метаинформационни глаголи, с помощта на които можем да дадем оценка. 
Например да вземе един много обикновен глагол говоря. Спрямо него мънкам 
има известна допълнителна информация, с която от физическа гледна точка 
дава оценката на комуниканта за казаната дума. В съвременния български 
език има много метаглаголи, като напр.: мърмори, крещи, пее, плаче, бъбри, 
хленчи, въздиша, охка, вика и др., които съдържат такава метаинформация, 
която е свързана с оценката на височината на звука и на бързината на говора, 
с предадената интонация, с точността на изговаряне и т. н. Тия глаголи са 
метаинформационни и за това свидетелстват и посочените параметри на 
говора, които са много важни за различните оценки, които прави получателя 
на информация. 

Трябва да се подчертае, че някои от посочените глаголи, освен 
основното си значение, в определено положение може да имат и друго 
значение – за различни оценки, които дава подателят или получателят на 
диалогичната реплика. Например: глагола бъбри, има и освен основното си 
значение на говоря много и оценъчното си значение, че не само много говори, 
но и „излишно говори”. Между тия глаголи, с които се занимавахме, има и 
такива, които носят известна допълнителна информация, свързана с шума на 
информационния канал, с една дума информират за деформацията на 
езиковия сигнал. Напр.: мърмори, стене, заеква, мънка, бърбори, съска, които 
свидетелстват, че говорещият е виновен за шума, който се получава при 
предаване на информацията [Стефанова 2002: 190]. 

2.2.2. В акта на речевото общуване съществуват и метаинформации, 
които дават оценка в какъв стадий е информационния процес. Знаем, че 
информационното действие може да има три фази: започване, протичане и 
завършване. Понякога комуникативната ситуация налага на подателят да 
съобщи на получателя в какъв стадий е информационния процес започва, още 
продължава или завършва. Такова съобщение като например: Уважаеми 
колеги – продължи председателят на конференцията съдържа информация, 
че информационното действие продължава. Протичането на действието може 
да се изрази с такива глаголи като напр.: информира, обобщава и т. н. Към 
информационната ситуация може се прикрепва една нова информация. Този 
процес може да се илюстрира с такива метаинформационни елементи като 
например глаголите: пита, интересува се, отговаря и т. н. Съществуват и 
метаинформации, които предизвиква в получателя като оценка ответна 
реакция. Такива са например метаглаголите отговаря, отвръща, отстъпва и 
т.н. При тези метаинформации може да говори и за това, че подателят на 
информация чрез своето изказване предполага като оценка и физическата 
реакция на подателя, например: компрометирам, осмивам, отричам  и т. н.  

3.0. В резултат на наблюденията ни и на казаното до тук ще обобщим: 
1) че българският езиковият код съдържа такива метаоператори, с помощта на 
които могат да бъдат изразени следните функции: съобщителна, повелителна, 



декларативна и оценяваща и 2) че чрез метаоператорите, комуникантите (или 
подателя и получателя) в речевата комуникация дават своите различни оценки 
като например: за съмнение, за категоричност, за несъгласие и т.н. 

В заключение бихме подчертали, че познаването на българския 
метаезик  ще помогне по-добре да се опознаят възможностите на българския 
език в процеса на междуличностното общуване, както и за това да се очертае 
ясно структурата на езиковите изказвания. Това би означавало, че всеки 
езиковият индивид ще може да моделира своето изказване, което ще му даде 
възможност за най-успешно участие в речевата комуникация. 
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NEGATIVE POLITICAL METAPHORS  

IN CONTEMPORARY BULGARIAN PRESS 
Elka Dobreva (Shumen) 

 
This article is devoted to the negative metaphors, concerning the contemporary political life 
in Bulgaria. 10 thematic realms of metaphors are described as the most frequently presented 
in the press media. The survey is based on materials from Bulgarian newspapers from the 
beginning of 21-th century.   

Keywords: metaphor, politics, parties. 
 
 
Политическите метафори от страниците на вестниците, датиращи от 

първите години на ХХІ век, внушават категоричeн негативизъм към 
политиката, към политическата класа и към отделните й представители в 
съвременна България. Най-изобилно представени в печата са описаните по-
долу 10 тематични кръга метафорични названия.  

1. Много активни са метафорите слуга, слугински и слугинаж, чрез 
които сегменти от политическата прослойка се характеризират като зависими 
и обслужващи интересите на определени икономически кръгове или пък на 
друга държава. Тези метафори се откриват в пасажи като “откъм БСП с 
удоволствие ще помогнат на Волен Сидеров да обяви сините за по-големи 
национални предатели и слуги на Запада” (Дн/17.07.05); “услужливото, 
слугинско поведение на злополучните ни политици и държавници” 
(А/8.09.06), “като имаме предвид какъв слугински манталитет друса 
нашите управници” (Д/8.11.08) и т. н. Слугинската метафора много често се 
среща във фразеологизираното словосъчетание политически слугинаж 
(Д/6.10.05; Д/8.10.05; Н/26.01.07 и др.) или в свободни словосъчетания като 
“слугинаж на тройната коалиция” (С/4.01.07), “престъпна политика на 
слугинаж към Русия” (К/16.01.09), “слугинажна външна политика” 
(Н/29.04.04), “слугинажното поведение на правителството” (Ст/16.12.04). 

mailto:edobreva@abv.bg


Към същия тематичен кръг спада и метафората лакей, срв.: “политиците – 
лакеи на тези хайдуци богаташи, които не си знаят парите” (Д/15.08.07). 
Само в единични случаи метафори от този кръг се свързват с конкретни 
политици, например в обвинения от следния тип: “с услужливите стъпки на 
лакей Стефан Софиянски побърза над разчистения терен да построи 
шатри” (Д/19.05.07);  “Нихат Кабил се доказа като верен слуга на Доган” 
(Дн/17.09.05) или “Да стане слуга на Царя – ето това е падението на 
офицера от ПГУ [Бриго Аспарухов]” (Дн/17.09.03). 

2. Използва се също сравняване или метафорично отъждествяване на 
политическата прослойка с мафия, с което се внушава обвинение в 
продажност и използване на непозволени връзки и средства. Това става 
например чрез фразеологизма “политическа мафия” (Д/23.06.06; Дн/9.06.08; 
Н/4.09.08 и др.) или изрази като “овластената мафия” (М/4.10.06); 
“парламентарна мафия” (А/6.12.05); “кълбото от политико-мафиотски 
интереси, наречено управление на София” (К/26.07.03). Метафората се 
използва и в по-разгърнат вид: “Посланици на политическата мафия /з/1, 
…политическите партии, управляващи изстрадалата ни държава с 
методите на сицилианската мафия. Аналогично се разпределят и 
дипломатическите постове, раздавани за вярна политическа служба и за 
укрепване на мафиотските интереси зад граница” (А/16.01.07). Метафората 
се прилага и към конкретни политици, включително и в речта на техни колеги 
от страната или от чужбина: “министърът [Румен Петков] е слязъл от поста 
след изтекли сведения за негови връзки с мафията” (Дн/14.04.08);  “Сидеров 
нарече Доган политически мафиот /з/” (Н/20.07.06); “От чужбина пък го 
наричат мафиот” (Д/11.12.07) – за Бойко Борисов. 

3. Добре представени в публичната комуникация в зона “политика” са 
изразите с комунистическа тематика, свързани главно с идеите 
“ретроградност” и “тоталитаризъм”. Комунист и комунистически редовно се 
разменят като обиди в цялото политическо пространство, срв.: “Надежда и 
Мозер се обиждат на комунист” (168ч/17.02.05); “Иван Костов: 
Президентът се държи като бивш комунист /з/” (Тф/15.08.05); 
“повтарянето на ‘бившите комунисти’ и ‘комунисти’ в дискурса на 
десницата я превръща в маргинална крайнодясна политическа партия” 
(К/2.07.05). С комунистическата тема е свързано и едно фразеологизирано 
сравнение, което подигравателно се използва по отношение на конкретни 
политици например в случаи като следния: “А премиерът Станишев става 
все по-прилежен ученик на предшественика си – мълчи като комунист на 
разпит и гледа позитивно в светлото бъдеще” (Дн/28.01.08). По подобен 
начин се използват също болшевик, комсомолец, партизанин, колхоз, 
съветски и производни от тях думи, например: “Кой повика министър-
председателя и от трибуната на Народното събрание подаде папка за 
лицето, болшевика [Евгений] Бакърджиев?” (Дн/5.11.01); “Костов си е 

                                                 
1 Знакът /з/ отбелязва, че предходният пасаж е заглавие, а /пз/ означава подзаглавие. 



партизански командир и действа болшевишки…” (24ч/20.06.06); 
“партизанско партийно вмешателство” (Дн/6.04.01); “другарите на 
комсомолеца [Сергей Станишев] неловко мълчат” (Дн/9.02.03); “примитивен, 
колхознически съветизъм” (Сд/22.03.06) – за Жан Виденов. 

4. С голяма честота във връзка с осъждани действия на политически 
сили са негативните метафори от областта на различни (предимно “леки”) 
жанрове – водевил, фарс, цирк, клоунада, гротеска, мелодрама, сапунен 
сериал и т. н., чрез които политиците пренебрежително или саркастично се 
представят като участници в евтини спектакли, а техните действия се 
окачествяват като маловажни, недостойни и комични. Към същия кръг се 
числи и метафората театър. Непрекъснато се срещат например изрази като 
“политически цирк” (НЗ/12.06.07), “политическа сапунена опера” 
(Дн/27.03.07), “политически сапунен сериал” (Дн/10.04.06), “парламентарен 
сапунен сериал” (К/12.02.05), “предизборен сапунен сериал” (К/27.01.01), 
“политическа клоунада” (А/5.12.05), “политически водевил” (Дн/30.01.07), 
“депутатски водевил” (Д/13.12.04); “предизборен водевил” (НЗ/24.05.05), 
“политически фарс” (Ст/4.02.06),  “политическа гротеска” (Дн/9.09.02), 
“дясна мелодрама” (Н/4.09.06), “театъра на парламента” (Д/19.03.08) и др. 
Ето няколко конкретни извадки: “ ‘Такъв цирк като днешното заседание на 
общинския съвет не е имало досега в държавата’, избухва Бойко Борисов…” 
(К/9.06.06); “Гоцевиадата – тъпа сапунка /з/” (Дн/6.03.03); “Недялко 
Йорданов: Политиците надминаха театъра на абсурда /з/” (Д/15.08.07); 
“Страхът превръща управляващите в клоуни от трагикомичен спектакъл 
/з/” (А/12.05.07). В някои случаи жанровата метафора се разгръща в големи 
пасажи; има дори и текстове, чиято цялостна тематична структура се 
подчинява на дадена метафора от този вид, например (във връзка с дълги 
преговори за съставяне на правителство): “Конкурс за политически Оскари /з/, 
Властта като ‘Дързост и красота’ /пз/”, с вътрешнотекстово представяне 
на заглавната метафора в следните единици: “сценарий… латиноамерикански 
сериал… най-драматичния момент… сълзите в очите… сърцераздирателни 
сцени… българската сапунена опера за съставяне на кабинет… интригата 
на световноизвестните сапунки… мелодраматични интриги… епизодичните 
герои… парламентарната сапунка…” (Н/16.08.05).  

Към жанровите метафори се присъединяват и някои образци на 
“леката” литература – например “пошло шпионско романче” и “булевардни 
романи” (Н/25.09.07) като метафорични названия на непозволени средства в 
предизборната борба. За целите на критиката служат и метафори, свързани с 
танци, например кадрил, валс, танго, хоро и др., срв.: “Валсът срещу 
Станишев /з/” (Н/20.10.08) или “Георги Кадиев: БСП няма да играе пак 
същото хоро” (Дн/12.02.08). Съчетанието политически кадрил (Н/20.10.04; 
Дн/21.01.06; Ст/16.10.08 и др.) дори вече е станало устойчиво. При употребата 
на някои танцови метафори предвидливо се включва специално тълкуване, за 
да не остане никакво съмнение в точния смисъл на осъдителното 
метафорично название, например: “Кадрилът на червените кадровици /з/, 



Кадрилът е танц, при който партньорите периодично се сменят, но 
танцуващите остават едни и същи” (ПА/1.07.04).  

Жанрови метафори се използват и по адрес на отделни политици, като 
по този начин критично се представят негативно оценени техни действия, 
например: “Костов разиграва театър /з/” (ДТ/2.06.06); “Забравете за 
‘Робинята Изаура’, забравете за ‘Дързост и красота’ – най-голямата 
сапунена опера се върти от близо седмица по всички медии и главни герои 
там са Волен Сидеров и Ко… целия този цирк…” (С/18.04.06) и във връзка 
със същия случай: “После дойде водевилът с прословутия инцидент на 
магистрала ‘Тракия’, който подрони съществено почвата под краката на 
Сидеров и го превърна в комиксов персонаж” (С/10.08.06).  

5. Много убедителен израз на нулева толерантност към политиците е 
употребата на метафори със сексуална тематика, чрез които се натрапва 
образът на неспособния и белязан с недостатъци политик, например 
“Синдромът на вродената политическа импотентност” (С/13.09.06); 
“политическата импотентност на СДС” (Дн/7.09.05) или “Политиците у 
нас са социално импотентни” (Н/29.10.07). Често сексуалните метафори се 
изразяват с думи от кръга “проституция”,  които внушават представата за 
присъщи на българската политическа класа ексцесии, ненадеждност, 
непостоянство, продажност. Изразът политическа проституция 
(Дн/10.02.05; НЗ/12.06.07; Н/23.10.07 и др.) е вече фразеологизиран. Темата 
“проституция” може да се появи и в много разгърнат вариант и да подчини на 
себе си цялата тематична структура на текста, както е например в критичната 
статия “Закон за политическата проституция /з/”, в която се открояват 
следните пасажи: “През изминалата седмица една от най-често 
употребяваните квалификации в ефира и печата по адрес на ръководството 
на Новото време и по-специално за господата Емил Кошлуков и Мирослав 
Севлиевски бе ‘политически проститутки’… Имали са срам някога 
политиците ни, и макар че опонентите им пак са ги наричали 
‘проститутки’, са имали лице да отвърнат… Но защо да виним само 
двамата политици в политическа проституция. Петнадесетте години на 
прехода ни дадоха многобройни примери на подобна проституция в 
политическите среди… От дълго време Ахмед Доган и Бойко Борисов 
пледират за Закон за проституцията. Подкрепям ги напълно с уговорката, 
че трябва да има раздел и за политическите проститутки” (Д/14.02.05). 
Понякога в подобни контексти се прибягва до евфемизма хетера, от което 
осъдителната интенция на съответното изказване ни най-малко не се 
понижава, например: “Тройната коалиция е стар пазарлък между три 
хетери” (Сд/11.10.06). Среща се и вариант лека жена: “Политиката е като 
лека жена” (Ст/20.10.07). На въоръжение се взема и пейоративно-
подигравателното фльорца, което се среща и с пояснение: “Политически 
фльорци /з/, Фльорцата е попреминала средната възраст дама, която обаче 
не иска да напусне бойното поле на платените ласки и продължава да се 
кипри на тротоара” (НЗ/8.05.07). Използва се и фразеологизмът курвенски 



номера, дори в заглавия: “ ‘Курвенски’ номера /з/, С една дума курвенските 
номера на сините политици провалиха СДС” (Н/18.01.07). Прибягва се и до 
метафората червен фенер, включително и в комбинация с другата често 
употребявана метафора – бардак, срв.: “Червеният фенер на политбардака 
/з/” (НЗ/13.09.05). В типичния случай обаче активирането на метафората 
бардак става чрез интертекстуална препратка към добре известно твърдение, 
например в случаи от следния тип: “За тях [НДСВ] с пълна сила важи 
изводът от вица за това, какво е необходимо, за да превърнем в печеливш 
западнал вече бардак” (Д/14.04.05); “Николай Камов: Със старите партии 
нов бардак не става” (Дн/16.11.07); “Само че българските министри и 
техният шеф нямат никакво намерение да си разтурят бардака, защото 
явно залагат повече на старите си кадри…” (Н/5.12.08) и др. В 
политическото говорене е активна и сексистката метафора блондинка, срв.: 
“Политическата блондинка /з/, …политическите блондинки нямат чет” 
(ДТ/23.11.02) или “БСП има опасния чар да се държи като блондинка, която 
се разхожда нощно време с черни очила” (Ст/20.11.07).  

За изразяването на нулева толерантност се ангажират и пейоративи от 
кръга “хомосексуализъм”, срв.: “Какво мислите за педерастията в 
политически смисъл?” (Тф/17.05.06) или “Но педераст не е само влечение. 
При някои политици то е въпрос на политическо поведение” (24ч/16.02.06). 
Педераст е елемент от лексикона дори на самите политици, както се вижда от 
заглавието “Депутати се ругаха на педерасти и фашисти /з/” (Н/27.01.01) 
или от следния пасаж: “народните избраници вече не се наричат ‘идиот’, а 
‘педераст’ и, разбира се, ‘ченге’ ” (С/3.02.06). В метафорична употреба в зона 
“политика” е регистрирано и съществителното хомосексуализъм, срв.: 
“Политическата култура, толерантността, етичността се приемат като 
капитулантство, предателство, политически хомосексуализъм” (Н/4.01.06). 

6. Друг широк и разнообразен кръг метафори се основават на някакво 
увреждане. Ето няколко примера от кръга “физическо увреждане”, отнасящи 
се до цялата политическа класа или до отделни формации в нея: 
“недопустимо политическо късогледство” (Дн/2.12.08); “политически 
далтонизъм” (Д/15.08.07); “Депутати с чест или морални инвалиди? /з/” 
(ДТ/12.04.06); “Политиката пък е поприще за куцо и сакато” (С/3.02.01). 
Стабилно е представен и кръгът “психическо увреждане”, понякога с доста 
пространно разгръщане, срв.: “Държавната машина – диагноза параноя /з/” 
(Н/8.01.01); “Политическият аутизъм /з/” (Н/25.11.04); “политическа 
шизофрения” (Дн/27.06.07); “ ‘шизофреничната’ външна политика” 
(Дн/12.05.03); “Десните за съжаление са в епилептичен статус” 
(С/14.02.08) и мн. др. В отделни случаи обвинението в психическо 
разстройство се представя чрез намек, който обаче е напълно достатъчен да 
разкрие заявената нулева толерантност, например “В ‘Атака’ да минат на 
психотест /з/” (Ст/24.08.05). Понякога физически и умствени недъзи се 
приписват заедно на деятели от политическата сфера, срв.: “Партиите пък… 
издигнаха от своя страна куцо, кьораво, сакато, малоумно и неграмотно” 



(Н/7.11.07). Много разпространено е и метафоричното уязвяване на конкретен 
неодобряван политик на база “психическо разстройство” или “интелектуално 
затруднение”. За целта се използват оскърбленията луд, идиот, шизофреник, 
психопат, дебил, кретен, олигофрен, малоумник, ненормалник и др., които са  
безотказно средство за силно накърняване на честта и достойнството на 
визираната личност, например по адрес на Волен Сидеров: “техния 
истерясал лидер” (Н/25.04.06); срв. още “Кошлука няма да стане депутатин. 
Така именно ще се сбъдне и отколешната му мечта в новия парламент да 
има един полуидиот по-малко” (НЗ/24.05.05) или “Александър Канджов (37 
г.) осъди вчера България в Страсбург, защото държавата му пречела чрез 
полицейската и съдебната си машина да нарича ‘топидиот’ бившия 
министър на правосъдието Теодосий Симеонов” (С/7.11.08). Понякога се 
прибягва и до струпване на метафори от сферата на умствените недостатъци и 
психическите разстройства, срв.: “онзи полуидиот с физиономия на 
олигофрен Сакскобургготски” (Н/25.09.06) – в интервю с д-р Иван Георгиев, 
лидер на БНРП, или: “[Депутатът Илия Баташки] Нарече Пламен Марков 
ненормалник и олигофрен” (Ст/13.03.07). Оскърбително използване на думи 
от кръга на психическите увреждания се среща дори на официални срещи, а и 
в изказвания от парламентарната трибуна, например: “На същата среща 
кметът [Бойко Борисов] нападна и водача на червената листа в София 
Георги Кадиев. Абе, кретен такъв…” (Д/10.10.07); “Сидеров, вече без 
имунитет, твърди: Симеон е дебил, аз съм невинен /з/” (Тф/23.06.06).    

7. Основание за негативни политически метафори дава и мотивът 
“нисък ръст”,  словесно въплътен в джудже, пигмей, гном, лилипут. По такъв 
начин на политици и/или партии се приписват характеристиките 
“незначителност” и “нищожност”, срв.: “политическо джудже” (Дн/10.12.02); 
“политически джуджета” (Н/26.03.07); “в България управляват джуджета 
в политиката” (ШП/30.08.08); “земеделците са гномове” (Д/25.03.05); 
“политически пигмеи” (Д/9.08.05); “парламентарните лилипути” 
(Н/18.07.03); “някакъв партиен лилипут” (Дн/25.11.03) и др. Много по-рядко 
метафорични названия от този тематичен кръг се прикачат към конкретни 
политически деятели, но и това се случва, например: “осъдиха генерал 
Атанасов (обкичен от официалните власти с гнусното и натежало от злоба 
прозвище ‘гном’)” (Дн/21.11.04). 

8. Редовно е и метафоричното уязвяване на политици на база 
негативен ейджизъм. Най-често се визира старост (респ. безпомощност, 
ретроградност, изостаналост, ненадеждност), основно чрез метафорите баба, 
дядо и пенсионер, сред които с най-силен ефект е баба заради двойната стигма 
– по полов и по възрастов белег, срв.: “Имат нечисти съвести, затова се 
държат като баби, а не като политици” (Дн/12.12.04); “Пьотеринг: Не ни 
пращайте политически пенсионери /з/, Партиите от ЕС да престанат да 
пращат политическите си дядовци и баби в Европарламента…” 
(Ст/15.01.07). В някои случаи обаче се изграждат многочленни изотопни 
вериги и дори цели лексико-тематични полета от разнообразни ейджистки 



употребени думи и изрази от тематичния кръг на детството, с централни 
лексеми от типа на дете, хлапе, детски, детински, инфантилен и др. По този 
начин на политиците се вменява ненадеждност на основата на житейска 
незрялост, срв.: “колкото повече членската маса на СДС се разбягва 
накъдето й видят очите, толкова повече управляващата до 17 юни партия 
заприличва на капризно хлапе, което отчаяно се инати, вика, влачи се, реве и 
се тръшка” (Н/14.12.01). В този кръг напълно фразеологизиран е изразът 
политическа инфантилност (Дн/2.04.02; Н/12.11.05; Д/24.01.08 и др.), като 
се среща и вариант политически инфантилизъм (Н/11.06.07; ШП/14.05.07; 
Дн/21.04.08 и др.). В отделни случаи метафорично обвинение в инфантилност 
(инфантилизъм) се отправя и към конкретни политици, срв.: “Транспортният 
министър проявява безхаберие, безотговорност и професионален 
инфантилизъм…” (Дн/18.02.02) или “Бойко Борисов направи доста опасни 
изказвания, защото страда от политически инфантилизъм” (К/31.10.08). 
Юношеската възраст също е източник на негативни политически метафори и 
сравнения с предпочитание към изразите тийнейджър, тийнейджърски, 
пубертет, пубертетски, срв.: “ГЕРБ си изгради имиджа на гневен 
тийнейджър, който подскача ядосано пред огледалото…” (Д/10.12.08);  “В 
момента българската политическа култура кара досаден, ала неизбежен 
пубертет” (Дн/13.02.08); “чак смешното, извинявам се, юношеското, да не 
кажа и пубертетското, политическо високомерие [на десницата]” 
(Д/7.11.06).  

9. Често по адрес на политическата прослойка се използват негативни 
метафори, изказани от позицията на елитизма – например на основата на 
мотивите “провинция”, “махала”, “чалга”, “кич”, “лумпен”. Чрез тях се 
внушава обвинение в тесногръдие, ограниченост и пошлост, срв.: “Махленски 
свади заквасват конгреса на БСП /з/”, (П/12.11.05); “махленски кавги в 
Народното събрание” (Дн/21.04.04); “Да живее политическият кич /з/” 
(К/1.02.03); “Какво да ви кажа, чалга политика” (Н/2.03.06); “политическите 
чалгаджии”, “депесарската чалга свирка”, “чалга изборите” (А/8.11.05). 
Срв. и два примера с метафори на основа “социално дъно”:  “Живеем в 
лумпенизация, а не в цивилизация /пз/, …Нашите ръководители са 
лумпенизирани…” (Н/26.08.06); “Хората, които заемат ключови постове в 
държавата, са лумпени и минималисти” (Н/6.07.08).  

Най-разгърната и детайлно разработена обаче от позициите на 
елитизма е метафората провинция, която приписва на българските политици 
характеристиките “ограниченост”, “тесногръдие”, “изостаналост”, 
“простоватост”. В провинциалност се обвинява цялата политическа система, 
респ. политическите партии вкупом: “Официалната ни политика се 
характеризира с неадекватност и провинциализъм /з/” (А/2.05.06); “нашата 
политическа система, чието въображение е провинциално-консервативно” 
(К/11.02.04); “българската политическа класа изглежда отчайващо фалшива 
и провинциална” (Д/19.01.06); “оръфания провинциален образ на 
българските политически партии” (Дн/28.09.04). Същата характеристика 



обаче се открива и в отделни сегменти от политическия сектор, например в 
правителството: “едно кисело, ограничено и провинциално правителство” 
(Н/20.01.09); у европейските ни парламентаристи, които се отличават с 
“провинциален манталитет, взиране в собствения пъп, партизанско 
мислене…” (Дн/28.02.07); във външната ни политика: “българската външна 
политика за пореден път ще утвърди името си на провинциална” 
(Дн/16.01.08). Провинциалност се открива и в поведението на отделни 
политически фигури, срв.: “провинциалните смешки и простотии на бившия 
плевенски първи гражданин [Румен Петков]” (Н/14.04.08); “явлението Бойко 
Борисов е една провинциална и доста проблемна алтернатива” (Д/26.04.06) 
или “Първанов е типичен провинциален партиен барон” (Ст/21.11.08). 

10. Доста често по адрес на политическата класа в цялост или към 
определени нейни сегменти се употребяват метафори и сравнения на тема 
“животни”, срв.: “политиците изглеждат дребни и безпомощни като мравки 
на гърба на слон” (Дн/9.05.07); “Сини лешояди – червени скакалци” 
(Дн/18.08.04); “политически помияри” (НЗ/29.05.07); “стадото грухтящи 
прасета, както Волен Сидеров нарича колегите си политици” (ДТ/18.11.05); 
“С думите си Стоянов оприличи поведението на ‘някои’ с това на 
‘кебапчийски котараци’…” (Тф/21.03.07); “макар и говеда, управляващите 
не пасат трева” (С/20.11.06); “на площада скандираха ‘Мишоци, излезте 
вън’ ” (Дн/15.01.09) – към депутатите. В някои случаи се наблюдава и 
струпване на средства от този вид. В една публикация например 
журналистически въпрос към д-р Петър Берон предизвика изобилие от 
зооморфни метафори за политическото състояние у нас: “Лъвове не 
забелязвам… За сметка на това има огромен брой лешояди. И скакалци, 
които опустошават всичко… В ДПС са изключителни лешояди. Хиени, 
които раздърпват снагата на България… върхушката на Доган е от 
антибългари и хищници… Лъвове вече няма – там [вдясно] са само 
абсолютни мишоци!” (168ч/13.01.06). И в други случаи чрез сравнения и 
метафори се имат предвид отделни партии и групи в политическото 
пространство, например: “[десните партии] ще крякат като жаби в 
пресъхнало блато” (ДТ/23.06.07); “царистите… продължават да се свиват 
като мишлета под царствения му поглед” (ДТ/27.03.07); “ ‘Атака’ е бълха, 
която хапе кон” (24ч/6.04.06) и др. За целите на зооморфното сравняване се 
използват и устойчиви единици, например: “БСП е като слон в стъкларски 
магазин /з/” (Ст/2.12.06) или “Не е възможно да се въртиш като побеснял 
мартенски заек, като въртоглава овца и на всичкото отгоре да твърдиш, 
че притежаваш човешки характеристики” (Н/15.02.05) – за формацията 
Новото време. 

За разлика от положението при употребата на сравнения и метафори 
на база “животни” за големи политически формации и структури, по 
отношение на конкретни политици сравнително рядко във вестниците се 
регистрират отрицателни зооморфни квалификации, например: “Бе, Ваньо, 
Софиянски – помияр, Нада – помиярка, Стоянов – помияр, бат’Бойко – 



помияр, Доган – помияр, царът – помияр... Сега к'во, и бай Неделчо ли стана 
помияр?” (из фейлетон на Ч. Шинов, Д/17.10.06); “добермана на Доган Емел 
Етем” (А/3.04.07); “Сидеров – пуделът на властта /з/” (Н/7.03.07);  “Павел 
Чернев, палавата калинка /з/” (Ст/10.02.06); “Бойко Борисов не му остана 
длъжен [на Милен Велчев] и го нарече мишок” (Дн/12.10.05). 

На основата на направения кратък анализ може да се заключи, че 
съвременният печат обрисува българските политици като слуги не на народа, 
а на чужд господар, като мафиоти, участници в евтини зрелища, сексуално 
извратени, с физически недъзи и умствена недостатъчност, безполезни, 
безнадеждно ретроградни и тесногръди, с примитивни животински черти, 
напълно неблагонадеждни и заслужаващи презрение и подигравка. Тази 
представа е упорито поддържана от вестниците, но навярно това е така, 
защото негативният образ на политиците е поначало определящ в съзнанието 
на днешните българи. 
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TURKS IN BULGARIAN MEDIA DISCOURSE 
Mariya Proykova-Ali (Varna) 

 
The article presents some basic aspects of the media image of Bulgarian ethnic Turks 
formed in the period 2001-2004. Texts are analyzed with a view to used ethnical 
denotations, ways of  expressing ethnocentric and xenophobic attitude towards Bulgarian 
Turks, ways for ironically speaking and humiliating of the Turkish ethnical group, indirect 
speaking, specificity of Bulgarian Turks’ talking about their selves. Media texts form on one 
hand a stereotypical image of dangerous and threatening Bulgarian Turks and a comic image 
of them as representatives of a lower culture, on the other hand.  
 Key words: Turks, media images. stereotyping, xenophobic, humiliating. 
  
  

В годините на българския преход към демокрация свободното 
говорене за Другия, често по изключително нетолерантен начин, се превърна 
в обичайна медийна практика. Настоящата статия представя и анализира 
основните аспекти от медийния образ на турския етнос в България.1 

Несъмнено основният стереотипен образ, който по традиция 
въплъщава представата за Другия у българите, е образът на турчина. Той 
има множество и категорични черти на Друг, дори чужд по отношение на 
българина, наслагвайки се в българското съзнание през многовековното 
съвместно съществуване на двата етноса [вж. Мутафчиева 1995; Грекова 1996; 
Еленкова 2004]. Етнопсихологическият стереотип за турчина е обоснован от 
обективни исторически предпоставки, затова и анализът на съвременното 
състояние на изследвания феномен не може да се откъсне от историята му. В 
същото време трябва да се отчете и влиянието на една особеност на мисленето 
на Балканите – така нареченото “фолклорно мислене”, според което Другият 

                                                 
1 Използвани са материали от печатните издания “168 часа”, “24 часа”, “Дневен Труд”, 
Стандарт”, “Монитор”, “Сега”, “Лична драма” и телевизионните предавания “Новините” 
(bTV), “Шоуто на Слави” (bTV), “Каналето” (Канал1) от периода 2001-2004г.  
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олицетворява злото, и което продължава да използва сложили се преди 
столетия стереотипи (Мутафчиева 1995). 

За разлика от ромите [вж. по въпроса Пройкова 2003], българските 
турци не са назовавани така методично с етноними в медиите. Това вероятно 
отчасти се дължи на факта, че, с изключение на значително по-редките 
случаи, в които се говори за роми или българи мюсюлмани, посочването на 
арабско-турски имена е индикатор за принадлежността на визираните лица 
към турската етническа общност в България. Когато все пак са използвани 
етниними, те са: етнически турци, турци, български турци, от турския 
етнос, от турски произход, срв.: “Пострадалият етнически турчин Али 
Хюсеин остава инвалид за цял живот, само защото имал неблагоразумието 
да поиска апартамента си. Турчинът го загубил заради голямата екскурзия, 
но по закона “Доган” си го получил обратно” (168ч/13.-19.09.02); “250 турци 
погребаха убития от взрив Марио” (24ч/30.07.02); “Четири нови дела за 
смъртта на шестима български турци по време на т. нар. възродителен 
процес са образувани и изпратени за разследване в Пловдивската военна 
прокуратура…” (24ч/25.07.03). В повечето случаи използването на етноними 
е мотивирано от спецификата на материалите: “745 000 граждани на 
България са се определили като турци при последното преброяване през 2001 
година. Според националната статистика хората от турския етнос са 
намалели с 55 000 души” (ДТ/3.09.02).  

Използването на етнонимичното название турци понякога е причина 
за неяснота на съдържанието поради съвпадението с националното название 
на гражданите на Република Турция, срв. заглавия от типа: “Грабят турци с 
автомат” (24 ч/16.07.02); “Хванаха опасен турски бандит” (Ст/7.12.04) и 
други подобни. Едва от текстовете под такива заглавия става напълно ясно, че 
са визирани турски, а не български граждани2.  

Допълнителен проблем създава назоваването на онези турци, които са 
се изселили в Турция (предимно след възродителния процес) – те са родени в 
България, били са български граждани, а по настоящем са с двойно 
гражданство или граждани на република Турция. Когато се говори за тях, 
обикновено се подчертава принадлежността им към България чрез 
определението български, срв.: “Българските изселници в Турция масово се 
стремят да получат български паспорти и гражданство… Досега около 150 
до 200 хиляди от българските турци в южната ни съседка имат двойно 
гражданство” (Ст/17.09.02). Българските турци извън границите на България 
често биват определяни като българи (според гражданството им), срв.: “В 
автомобила за Германия са пътували петима българи от турския етнос” (в 
съобщение за заловени фалшиви документи и валута на българо-турската 
граница, Н,bTV/3.11.03). В случаи като горецитираните е налице една 
особеност, характерна и за говоренето за представители на други етнически 

                                                 
2 В анализа е предпочетена употребата на названията български турци и етнически турци за 
означаване на българските граждани от турски произход  



общности: в границите на родината Другият е турчин, а навън става 
български изселник, български турчин, дори в някои случаи българин.  

В медийното пространство турският етнос като цяло редовно се 
отъждествява с политическата партия ДПС (Движение за права и свободи) и 
дори присъства като електората на ДПС, дори без да е търсена политическа 
провокация, срв.: “Още повече, че става дума не само за 
цигаропроизводството, но и за бъдещето на тютюнопроизводителите – 
основна част от електората на коалиционния партньор ДПС” (168ч/1.-
7.08.03); “Тези 40 хиляди тона, с тенденция за увеличение до 75 хиляди тона в 
навечерието на приемането на България в ЕС, гарантират оставането на 
електората на ДПС по родните места” (24ч/16.07.02). 

Преобладаващата част от материалите не визират конкретни лица като 
етнически турци (както това се прави например за ромите), а изразяват 
ксенофобски, етноцентристки настроения на автори българи, насочени 
срещу турския етнос като цяло, често без да се прави съществена разлика 
между български турци, турци – граждани на Република Турция и 
някогашните османски завоеватели (респ. между турската общност в 
България, съвременната турска държава и Османската империя). В 
съответствие с традиционните стереотипни представи за турчина [вж. Грекова 
1996] трите образа се сливат в един нов, плашещ и противен за българина 
медиен образ на опасния, застрашителен етнически Друг.  

Някои подчертано ксенофобски изказвания стигат по-далеч в 
отъждествяването на българските турци и партията ДПС (Двивение за права и 
свободи), като наричат политиците от ДПС просто турци, срв. например: 
“Целта е да изхвърлим турците от властта” (168ч/19.-25. 03.04).  

Редица медийни материали показват, че въпросът за “властта” в 
ръцете на етнически турци е доста болезнен за българина. Острите спорове 
от ранните години на българския преход около легитимността на ДПС 
намират своеобразно продължение в редица медийни материали от 
разглеждания период. Според редица журналистически анализи ДПС, 
отъждествявана с турския етнос като цяло, представлява политическа заплаха 
за България и води дискриминационна политика спрямо българите. Особено 
последователен в прокарването на подобни послания е вестник “Монитор”, 
срв. например: “Като отчетем, че Доган вече има хора на всички нива на 
властта, като добавим това, че в неговите региони масово се уволняват 
българи, неговорещи турски език, като сложим и усиленото закупуване на 
имоти и земи от турски граждани чрез подставени лица, получаваме 
тревожна картина” (М/12.06.02). Цитираният материал приравнява 
българските турци и турците граждани на РТурция, наричайки ги свои и 
чужди гости, обединени от майчиния език. В същото време авторът (Волен 
Сидеров, известен с националистическите си и ксенофобски изказвания и 
публикации) не използва нито веднъж етнонимичните названия турски и/или 
турци, а ги подменя с други: турчеещата се партия, турскоговорещи 
българи. Така, в съответствие със всекидневната представа за малцинство [вж. 



Грекова 1998], българските турци са представени като чужди, без обаче да се 
признава принадлежността им към друга, небългарска, етническа група: 
едновременно чужди и нямащи право на малцинствен статус и съответно – на 
колективни малцинствени права.  

Политическите анализи като цяло, дори тези, издържани в далеч по-
коректен стил от този на горецитирания материал, дават негативна оценка на 
водената от ДПС политика, срв. например текст под заглавие “Краят на 
ДПС” с автор проф. Божидар Димитров (С/16.03.04). Материалът е в подкрепа 
на изявлението на американския посланик у нас, че в България няма място за 
етнически партии. На първо място проф. Димитров заявява, че ДПС е 
единствената етническа партия у нас, определяйки я като една партия на 
турското малцинство в България, както и като мюсюлманска организация. 
След като отчита частните  политически интереси на САЩ, от които е 
продиктувано изказването на посланика, авторът визира някои конкретни 
проблеми, определящи негативната и антидемократична роля на движението: 
влиянието на българските турци, живеещи в Турция, върху резултатите от 
изборите в България (посредством орзанизираните от ДПС “екскурзии” за 
гласуване), натискът върху турското население, желаещо да гласува за други 
политически сили, липсата на етнически българи сред депутатите от ДПС 
(въпреки твърденията на ДПС, че е общонационална партия). В текста се 
отчита, че ДПС все пак е изиграло важна роля за запазването на етническия 
мир в страната, но след приемането на България в НАТО вече е изчерпило 
функциите си. Така че понастоящем е по-скоро вредна за българското 
общество организация. Явно са заявени и традиционните страхове на 
българина, че ДПС (респ. турското малцинство) може да завземе властта, като 
стане първата политическа сила в България: “Любен Дилов-син тревожно, но 
неточно отбеляза, че с тези гласове ДПС ще стане втората политическа 
партия в България. Първата ще стане, Любене, защото последните избори 
показаха, че никоя партия в България няма да събере дори 1 милион гласа”. 

В пресата периодично се появяват и коментари на български 
политици, които критикуват политиката на ДПС като антибългарска, срв.: 
“Като посредник на турското етническо малцинство Ахмед Доган изнудва 
българското общество, искайки политическо овъзмездяване на гражданския 
мир в страната, обяви вчера Иван Костов” (М/19.04.04). Чувството за 
застрашеност на българина заради достъпа до властта на представители на 
турската общност личи и от голямото и редовно внимание на медийните 
анализи към тази власт, срв. текстове от типа на този със заглавен комплекс: 
“Леките летни политически флиртове” (заглавие) и “Хитрата игра на 
Доган за властта” (надзаглавие) (ДТ/10.07.04). Много характерни за такива 
текстове са преувеличенията на размерите на притежаваната от българските 
турци  (и техните политически представители) власт, срв.: “2003 – годината, 
в която Доган взе властта” (С/ 20.12.03).  

Следващият материал умело използва проявите на отделни протурски 
настроени политици българи (визирани с обидното название потурнаци, 



останало от времето на османското владичество), за да ги свърже с образа на 
османските поробители и на българските политици от турски произход, срв. 
текст под заглавие “Потурнаци засенчват аферата Дикме – Хюсменова” 
(М/29.06.04). Текстът започва с кратко, но изчерпателно представяне на 
антидемократичната същност на Османската империя, минава през 
скандалното предложение на двамата потурнаци за издигане на паметник на 
османските войни на Шипка и стига до основния проблем, от който, според 
автора, са се опитали да отвлекат вниманието потурнаците – източването на 
държавния резерв от министър Мехмед Дикме и зам.-министър Филиз 
Хюсменова (от ДПС). Последните събития са представени като добре 
обмислен заговор за заблуда на българските граждани (или по-скоро на 
етническите българи): “Смаяни и отвратени, българите не знаеха кое по-
напред да гледат – изчезналите запаси на страната или оскверняването на 
паметта на опълченците и руските герои от Шипченската епопея”.  

Други публикации, отразяващи конкретни новини, показват далеч по-
обективно някои действително тревожни аспекти от междуетническите 
отношения в българското общество, като например отделни случаи на 
дискриминация от страна етнически турци по отношение на етнически 
българи, срв. например: “Трима депутати от парламентарния съюз на 
ОДС…, са отправили актуален въпрос към министър-председателя Симеон 
Сакскобургготски. Те питат защо зам.-министърът на земеделието Нихат 
Кабил системно разпалва етническа омраза, като нарича подчинените си от 
български произход служители “гяури” (под заглавие “Питат царя за 
“гяурите”, 168ч/13.-19.02.04).  

Медиите (основно пресата и някои развлекателни предавания) 
използват различни начини за иронизиране и принизяване на турския 
етнос. Много характерна особеност на говоренето за български турци (или за 
ДПС като доминирана от тях партия) е използването на множество турцизми, 
обикновено останали от времето на Османската империя, в материали от 
различен тип. Турските думи изобилстват както в иронични материали и 
“проблясъци”, срв.: “Министър Дикме е ходжата на българското земеделие” 
(ДТ/29.08.02); “Берекет версин, дето казва народът, а и коалиционният 
партньор на правителството” (К, К1/10.11.02); така и в сериозни 
публикации: “Как външният министър ще си управлява ведомството, щом 
не само все по-видимо се разминава с главния секретар, но и премиерът го 
остави само заради хатъра на ДПС?” (С/24.07.03); “Пазарлък е 
статистически най-често срещаната дума, когато се говори за тайните 
срещи по тъмни доби между Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган” (С/20 
12.03); “И вицето цяло, И Доган рахат, на ход е Чорни” (заглавие, 
24ч/16.07.02); “Откъм СДС отдавна се излъчват послания за бъдещо 
съвместно управление, които се приемат охотно и връщат с подобаващ 
мухабет… Реакцията на националното ръководство на БСП обаче показва, 
че не само в ДПС умеят да разчитат нишани” (ДТ/10.07.04) и много други. 
Срещат се и иронични материали с цели изречения на турски език, срв.: 
“Премиерът казал в Италия: “Управлявам с турска партия”. Ашколсун, 



премиер ефенди!…” (ШС,bTV/4.12.02); “Доум гюнюн кутлу олсун, Доган 
ага!” (коментар на медийния интерес към рождения ден на лидера на ДПС 
Ахмед Доган, С/30.03.04). Последният цитиран текст изобилства с турцизми: 
“Десетки достлари и обикновени правоверни идат към столицата, за да 
направят евала на своя пръв и единствен ръководител Ахмед Демир Доган… 
Ковани ми ти мечове, оригинални ми ти картини и други коскоджа ми ти чок 
бююк баашиши носят депесарите на Сокола…”.  

Употребата на турцизми е характерна за диалектната реч, която вече 
почти не се използва като средство за общуване, и изглежда съвсем неуместно 
в медийния дискурс. Нещо повече – турцизмите са неразбираеми за голяма 
част от съвременните носители на българския език. Въпреки това те почти 
задължително присъстват в материали за български турци (съответно за ДПС 
и български политици от турски произход), като придават просторечност на 
изказа и по този начин съдействат за принизяването на визираните лица и 
проблеми.  

Телевизионни предавания от типа на “Шоуто на Слави” редовно 
иронизират турската култура. Особено последователна е иронизацията на 
мюсюлманската традиция на обрязването, която в масовото съзнание 
задължително се свързва с турците, срв.: “Стаята на Доган била пълна с 
вода, защото още щом влязъл в банята, Доган рязнал тръбата” 
(ШС,bTV/26.10.04); “Жълтият банан е символ на НДСВ, а обеленият – на 
ДПС” (ШС,bTV/25.05.04); “Единствено депутатите от ДПС не се продавали 
добре – някой им бил рязал от опаковките” (ШС,bTV/18.10.04). На редовна 
иронизация бива подлаган и турският език, посредством използването на 
измислени думи и словосъчетания от типа: “Сакат Ханъм” (за статуята на 
Венера Милоска), “Отур Бабаит Кенеф Зор” (за статуята на Мислителя), 
“Клод Маане” (вместо Клод Моне) (в коментар на новината, че турска баня 
ще става художествена галерия, ШС,bTV/24.09.03).  

Колоритни щрихи към образа на българските турци внасят различните 
начини за косвено говорене за тях, което, макар и в редица случаи съвсем 
непреднамерено, в крайна сметка допринася за затвърждаване (поне у една 
част от аудиторията) на стереотипните представи за етноса. Медийният 
дискурс (основно пресата) изобилства с отпратки към реалности от времето на 
Османската империя в материали, в които не се говори за хора от турската 
общност, срв. например метафорични употреби от типа: 

“Българинът не иска ред, иска Индже войвода” (заглавие на текст, 
визиращ проблемите на борбата с престъпността, ДТ/3.09.02). Метафората е 
ясна на всички: Индже войвода е народният закрилник, борил се срещу 
турските поробители. Тогава възниква въпросът дали генеричното название 
българинът индикира българските граждани като цяло или само етническите 
българи.  

“Тия еничаре жънат наред! Немат милост, немат жалост!… Само 
камънье не ядат, ама и них ще дойде реда!” (разговор между възрастни мъж и 
жена в сатиричен материал, коментиращ изказване на българския министър-
председател, че до няколко години много хора ще се завърнат в България. 



Героите на материала са убедени, че всички, които ще се върнат, ще са 
престъпници, С/2.07.03).  

“А бе, вие луди ли сте, бе аркадашлар – да махате Матур баба 
Атанасов… нали той искаше да махне “Аз съм българче”… Ние имали ли сме 
такъв башибозук като Абрашев – колко глави е посякъл…” (по повод 
новината, че ДПС иска оставките на министъра на образованието и на 
министъра на културата, ШС, bTV/22.01.03). Посланието е съвсем 
красноречиво: “турската” партия ДПС иска да отстрани от власт двамата 
министри, а би трябвало да ги подкрепя, защото действията им са 
антибългарски, подобни на тези на османските поробители, т.е. в интерес са 
на турците.  

Особен момент от непрякото говорене за българските турци 
представляват материалите, в които се правят отпратки към положението в 
съвременната турска държава и нейната политика. Може да се спори по 
въпроса доколко сравненията с Турция имат за резултат (ако се приеме, че 
определено нямат за цел) принизяването на българската турска общност, но 
все пак този момент следва да бъде отбелязан, поради традиционното 
смесване (и в медийния дискурс) на български турци и турци граждани на 
РТурция, респективно на българската турска общност и РТурция. 
Показателно за модела е изказване на главния сектетар на МВР, озаглавено 
“Не за Европа, за Анадола не ставаме” (по повод липсата на технически 
средстава в българската полиция, 24ч/9.10.04). В случая е налице 
стереотипното противопоставяне на изостанала Турция (чието олицетворение 
е Анадола) и просперираща Европа, въпреки че е добре известно, че Турция 
влага много средства за отбрана и вътрешна сигурност.  

По подобен начин действат и послания, в които положението в 
съвременна Турция метафорично се свързва с времето на османското 
владичество, срв. гръмкото заглавие “По добре под турско робство” (в текст, 
посветен на неприятните преживявания на български туристи в турския 
курорт Кушадасъ, ДТ/ 4.09.02).  

Като се има предвид склонността на масовото съзнание да свързва 
етническите турци в България с турците от РТурция (и съответно – с турската 
държава), няма да е пресилено твърдението, че начинът, по който се 
коментира турската държавна политика (със задължителните отпратки към 
политиката на Османската империя) дава отражение върху начина, по който 
се мисли за българските турци. Показателни са текстове от типа на този под 
заглавие “Високата порта” прояви имперско високомерие” (ДТ/11.07.04): 
“Със своето арогантно поведение в София Ердоган не остави никакви 
илюзии в каква посока ще се развива турската политика стрямо България, 
ако Турция бъде поканена за преговори през декември… Посоката е 
неоосманизъм, деклариран с арогантен неоимперски език”. Исторически 
установилото се недоверие и страхът от турски претенции към България 
(независимо дали идват отвън или отвътре) намират продължение в следните 
редове: “И ако категоричността по отношение на “Горна арда” – “Марица” 
можем да отнесем към сметката на една активна, дори нападателна 



политика на госта от Анкара, то претенцията за възстановяване на 
“всички културни паметници” от “османо-турския период” не оставя и 
сянка на съмнение за какво точно става дума – за неоимперско високомерие и 
безцеремонност на почувствалата се в “силата си” Турция спямо една по-
малка и текущо уязвима страна”.  Изобщо неоосманският проект е фобия на 
българина, намираща израз още в бурните дебати от близкото минало по 
повод даването на повече права на българското турско малцинство (изучаване 
на “майчин” език, новини на турски език и др. под.), както и в актуалната за 
масмедиите от разглеждания териод тема за ДПС като политическа заплаха за 
България.  

За изграждането на един медиен образ допринася и начинът, по който 
Другият говори за себе си и за своята общност. За съжаление случаите, в 
които български турци говорят за себе си в пресата и в телевизионни 
предавания, се свеждат основно до изказванията на известни в публичното 
пространство хора, основно политици, които подхождат към проблемите на 
общността като към политически въпрос. Характерна за този тип текстове е 
склонността на представителите на ДПС и на други партии да визират цялата 
турска общност в изказванията си, срв. например: “Ахмед Доган няма нищо 
общо с турците в България” (Гюнер Тахир, председател на НДПС, 
М/5.03.04). Една тема, която периодично се появява в изказванията на 
представители на турската общност е възродителният процес, който за 
съжаление често се използва с цел политически спекулации, срв. например 
думите на Нери Терзиева, съветник на Петър Стоянов: “Всъщност и 
българите, и турците бяхме еднакво помлени от властта. Ако някой от нас 
е оцелял, то е защото много прекрасни българи ни помагаха. Днес научавам, 
че ДПС ще е заедно с БСП на тези избори. Нямам нищо против Ахмед Доган, 
но представете си до урната да се срещнат родителите на малката Тюркян, 
убита в Момчилград при смяната на имената, и местният дембел, довел 
войничетата да стрелят. И в синхрон да гласуват за Първанов. Турците са 
наясно кой кой е” (168ч/16.-22.11.2001).  

Интересно е да се отбележи, че в медийните си изказвания 
представителите на турската интелигенция и на турския политически елит у 
нас сякаш предпочитат да се връщат в миналото, вместо да дадат адекватен 
отговор на повдиганатите от етнически българи актуални въпроси (срв. 
например цитираният по-горе текст с автор проф. Б. Димитров). 

Гледната точка на обикновените хора рядко бива медийно 
представена, основно в документални филми, представящи специфични 
проблеми, свързани с турския етнос (от типа на “Пътят” (К1/29.04.03), 
посветен на изселването на българските турци през 1989г.). В пресата 
изказвания на обикновени хора от турски произход се срещат обикновено в 
репортажи, представящи начина на живот и проблемите на населението в 
отделни региони на страната, срв. например обширен материал под заглавие 
“На тютюна” (168ч/30.08.-5.09.02). Прави впечатление, че когато разказват 
за себе си във вестници от типа на “Лична драма”, българските турци са 
склонни да подчертават етническия си произход като основна своя 



характеристика, посочвайки го още в началото на текста, много често без това 
уточнение да има някакво отношение към съдържанието на материала, срв.: 
“Ерген съм, от турски произход…” (ЛД/29.01.-4.02.02); “Аз съм на 22г. и съм 
от турски произход…” (ЛД/26.03.-1.04.02) и много други.   

 
* * * 

Обща особеност на анализираните медийни материали е, че, за 
разлика от ромите, в типичния случай на турците като че ли не се гледа като 
на малцинство, поне не в традиционния смисъл на думата – като на общност, 
лишена от власт и от редица възможности: политически, икономически, 
образователни и т.н. В съответствие с традиционното разбиране за етническия 
Друг, турците са етнос, равностоен на българския, и като равностойни те са 
възприемани със страх от масовия българин. Текстовете на медийния дискурс 
дават ясна представа за основните причини за това стереотипизирано 
отношение към турската общност:  

1. Историческата обремененост на отношенията българи – български 
турци/ Република България – Република Турция; 

2. Участието на доминираната от български турци партия ДПС в 
управлението на страната, пораждащо у българина страха, че отново 
(след времето на Османската империя) ще бъдат управлявани от турци и 
поради това – възприемано като политическа заплаха; 

3. Страхът от политически, икономически и/или културни претенции към 
България от страна на съвременната турска държава; 

4. Реализираното в следствие на горепосочените фактори сливане в 
масовото съзнание на образите на българските турци, турците от 
Република Турция, османските поробители и политиците от ДПС   

5. В следствие от всички тези причини българските турци биват 
възприемании като опасни, заплашителни за българското общество и 
държава и респективно – присъстват със съответната лексика в 
медийните текстове. И съвсем резонно се появява и другият аспект от 
образа – комичният, чиято цел явно е да намали страха от Другия, като 
постави чуждата култура под нивото на своята.  

 
 
 
 

Индекси за източниците на ексцерпиран материал 
 

24ч – “24 часа”; ДТ – “Дневен Труд”; ЛД – “Лична драма”; М – 
“Монитор”; С – “Сега”; Ст – “Стандарт”; 168ч – “168 часа”; К, К1 – 
“Каналето”, Канал 1; Н, bTV – “Новините”; ШС, bTV – “Шоуто на 
Слави” 
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The article points to major areas of linguistic interest in the language of diplomacy. The 
initial `empirical` area one with the longest tradition behind it, stress the importance of 
language as fundamental tool for the diplomats. The modern approaches to the issue of 
Lingua diplomatica look in the diplomatic discourse different applications of cognitive 
structures, rhetorical patterns and various aspects of intercultural communication (joke, 
irony, ambiguity, historical analogies). The paper is based on the author’s experience of 
fifteen years of diplomatic service as Bulgarian ambassador in Poland, Slovakia, Serbia and 
Montenegro and international expert in OSCE missions to Serbia, Kosovo, Ukraine, 
Tajikistan, Kyrgyzstan. 
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“Коварното изкуство”: стереотипи 
 

До днес думата “дипломация” - особено ако я практикуват вездесъщи 
“Велики сили” или пък проблематични географски съседи - за мнозина е 
далеч от своя неутрален смисъл. Дори в разтърсеното от следвоенните кризи  
време на 20-те години на ХХ в. изкуството на дипломацията фино се определя 
като „приложение на интелигентност и такт в реализацията на официалните 
отношения между държавите”1. В масовите представи обаче „дипломация” не 
означава рационално умение за водене на преговори според правото и 
протоколната вежливост в името на националните интереси и на общата полза 
от междудържавно разбирателство. Петвековната „кариера” на термина 
„дипломация” е изградила специфично и доста двусмислено дискурсивно 
поле. То обобщава нейните значения като освободена от чисто морални или 
сантиментални скрупули свръхспециализирана и определено престижна 
дейност, чиито малобройни професионалисти с хладна воля, а понякога – и с 

                                                 
1 Според популярното определение на Е. Сатоу [Сатоу 1922: 5] 



доза коварство – договарят от името на своите държави помежду си някакви 
важни външнополитически решения. Независимо от степента, в която 
обществото е информирано за тези решения (все едно дали от барабана на 
ренесансовия вестоносец, възвестяващ войната или мира, от вестниците, или 
чрез Интернет), същността и подробностите им никога не стават ясни 
докрай.За техните изначални и действителни цели смътно може да се съди 
единствено по логиката на историческите им последици. Представата, че на 
масите за преговори буквално като торта дипломати и политици  си поделят 
сферите на геополитическо влияние, има няколковековна история се 
възпроизвежда в „иконичен” вид: 

 
Доколкото тук явно личи проявата на едно разпространено вярване 

(или по-скоро стереотипен предразсъдък), ще трябва  да приложим един 
познавателен закон за хуманитарните науки. С рационална яснота ни го е 
завещал Карл Попър. Законът може да бъде формулиран така: дори ако 
съществува и едно-единствено явление - изключение от смятаното като общо 
правило в социалната реалност, самостоятелни анализи заслужават както 
механизмите, който са внушили общото правило (като стереотип2), така и 
самото опровержение на правилото. След като в масовите представи 
обикновено дипломатът носи чертите на лицемерно любезен и потаен 
двуличник, до чиито уши достига единствено звънът на чашите шампанско по 
коктейлите, а не стенанията на цели страдащи народи, то къде в картината на 
стереотипа могат да се поместят документираните примери на дипломати – 
истински герои на благородната хуманност като Раул Валенберг? В самотна и 
трагична борба с двата тоталитаризма на ХХ в., олицетворявани от Хитлер и 
Сталин, блестящият дипломат Валенберг жертвува не само удобствата на 
кариерата, но свободата, здравето и накрая - живота си, за да помага на  
преследвани хора и да ги спаси от сигурна смърт? Подобен нравствен подвиг 
в името на човечността, но без трагичен край за самия него извършва във 

                                                 
2 В установеното разбиране на създателя на термина „стереотип” У. Липман [Липман 1922: 78-
79] В богатата съвременна литература върху стереотипите важни етнополитически аспекти 
проблематизират изследвания като: [Хуняди 1988], [Пикеринг 2001], [Колаковски 2001: 67-70]  



Варшава през войната и българският дипломат Крум Цоков, който спасява 
много полски евреи, помагайки им да напуснат “Генералното 
губернаторство”, както през немската окупация е наречена Полша.3 Още от 
Възраждането България храни вечна почит именно към такива дипломати и 
филантропи като Л.Леге, В.Позитано, Ю. Скайлър, П. Е. Ф. Странгфорд и 
неговата съпруга лейди Емили. Тях Вазов възторжено нарича в поезията си « 
венец на человека, на времето ни- чест” (стратегическите цели на политиката, 
осъществявана от дипломата граф Игнатиев, позволява само условно да се 
говори за безкористното му българофилство, нещо, което точно са схванали и 
цариградските радетели за черковна независимост). 

Стереотипът за дипломацията като потайно и «коварно» изкуство 
обаче внушава с тенденциозно подбрани истини, с  полуистини и с напълно 
ирационални неистини нещо, което плаши масовото въображение. Потискаща 
е представата, че освен явните институции, освен формалните центрове на 
държавна власт и на междудържавни отношения,  в света действуват по свои 
невидими правила и някакви тайни олигархични структури, по-мощни по 
влияние от видимите, които са достъпни само за тесен кръг избраници. 
Тайната дипломация е обвеяна с митове тактика, която човечеството  помни 
със смесени чувства още от Пелопонеските войни. “Тайната е душата на 
дипломатическия разговор” – отбелязва в специална инструкция за своите 
дипломати (в едновременни шпионски роли) кардинал Ришельо, а запазените 
описания на лабиринта от тайни входове и скрити врати към неговия дом с 
всички тайни сейфове и секретни документи в тях, както и с пари за 
заплащане на особено важните поверителни доклади отдавна  вдъхновяват 
литературното, филмовото и историографското въображение. Тези времена са 
отминали, но дори и днес като цяло господствува схващането, че 
дипломатическите практики  представляват специфична област, която 
технически е недостъпна за пълен контрол не само от страна на общественото 

                                                 
3 Печалното обстоятелство, че той почина, достигнал 90-те си години, в старчески дом за 
военни ветерани край полската столица, е пряк укор не само към историците на българската 
дипломация. Има много историческите свидетелства за хуманно благородство, което проявяват 
храбри дипломати въпреки всички «правила на професията» и действителни рискове на 
ситуацията. Особено драматична е сцената на препълненото с евреи посолство на Испания  в 
Будапеща  през  най-страшните последни месеци на войната, когато “нилашите” /»кръстосани 
стрели»/ на Ф. Салаши в началото на 1944 г. свалят умерения консервативен автократ Хорти и 
започват истинския Холокост за унгарските евреи. Все пак неколцината испански дипломати, 
който приютяват, хранят и лекуват там стотици измъчени хора с пришити жълти звезди на 
ръкавите, едва ли биха дали толкова самоотвержен израз на християнското милосърдие и 
човечността в техните сърца, ако не беше специалната заповед, с която Франко задължава  
всички испански посолства и консулства по света, да използуват наличните празни паспорти, 
издават визи и да оказват помощ на потърсили спасение евреи. Испански паспорти достигат и 
до консулството на Испания в Македония по време на акцията за екстрадиране на македонските 
евреи, която-каквито и да е обстоятелства да се изтъкват- е осъществена и със съдействието на 
българските власти. 

 



мнение и масмедиите. Такава остава и за по-голямата част от политическата 
класа в нейната съвкупност от управляващи и опозиция, която иначе 
разполага с всички законни права и процедурни механизми на 
представителната демокрация, за да определя външнополитическите 
инициативи на държавата и да контролира как дипломатите ги осъществяват.  

Обществени тревоги сред незапознатите с „кухнята” на дипломацията 
обаче буди не толкова самата привилигирована наднационална обособеност 
на малобройния дипломатически елит. Повече терзае съмнението, че хората 
от този елитен кариерен кръг - въпреки публично демонстрираните различия в 
национално мотивираните си каузи и цели - по своя начин на живот и стил на 
поведение са свързани много повече с нещо общо и тайно между самите себе 
си, отколкото с историческите изпитания и актуалните интереси на своите 
мълчаливи народи. А точно тези интереси дипломатите явно трябва да 
отстояват на масите за преговори, на масите за банкети, в кулоарните и в 
коктейлните си разговори. Посветени в секретни сценарии, същите любезни и 
изискани хора във фракове и смокинги, които някои мрачно наричат 
“подземни диригенти” на събитията – могат за мигове съдбоносно да 
преобърнат историята с едно фатално драсване на бъдещи граници върху 
салфетка, използувана като импровизирана геополитическа карта. 

 
Дипломатически език или езици? 

 
Описаните по-горе според стереотипната представа хора обаче са 

свързани и с нещо много по-силно, отколкото чисто формалните процедури и 
правила на междуличностни отношения, каквито естествено съществуват със 
свои специфики във всеки професионален кръг. Това е наднационалното 
дипломатическо „есперанто”. Филологическата метафора е уместна, 
доколкото тя визира особена историческа конкуренция и конфигурация на 
национални езици и отделни техни елементи, които впоследствие се 
интернационализират по своя комуникативен статус. Всеки би казал, че 
подобен принцип може да се наблюдава във всяка терминологично 
специфизирана сфера, а между другото, днешният „компютърен английски” 
илюстрира най-добре такъв глобален езиков процес.4. Разликата с езика на 
дипломацията обаче е в това, че ако всяка специализирана терминологична 
сфера борави със своя интернационализирана лексика, за да усвои 
постъпателно всички сегменти на третираната от нея действителност и да 
елеминира ентропията; с други думи „да не остане” необозначена реалия сред 
най- важните терминологизирани реалии за вътрешнопрофесионалната 
комуникация, то дипломацията съзнателно въвежда с езикови (и параезикови) 
средства голяма сфера от значения, които по никакъв начин и в никаква 

                                                 
4 Този процес на „съвременен български” може да сътвори и конструкции като чутата от 
пишещия тези редове в служебен разговор между млади дипломати. Тя дословно гласеше: 
„сендни ми месиджа за аджендата на самита  да го ейдвам към файнъл вершъна на 
драфта”...  



комуникативна ситуация на дипломатическите контакти не могат да бъдат 
изречени директно, без да се рискува скандал с много сериозни последици. 

 
Думите-действия 

 
Отдавна се знае, че думите за дипломатическата професия са не само 

думи. Те са и действия5. Дипломацията всъщност е една от няколкото 
универсални “професии с думи-действия” в съвременния свят. (Тя донякъде 
наподобява общността на свещенослужителите от различни народности, но 
от едно и също вероизповедание и с един и същ установен сакрален език). 
Общи в нея са задължителните техники на говорене, протоколната 
комуникация, кореспондентските етикети, облеклото, маниерите, «езикът на 
тялото», рутинните реакции в стандартни ситуации, историческият  
репертоар на легендарни разкази и анекдоти,  психологическите “пози”, 
представителните ритуали, фиксираните обекти за наблюдения из  
социалнополитическата сфера. Тези наблюдения, обобщени в анализи, 
дипломацията съобщава на други хора и институции на «свой» език  със свои 
семантични нюанси и стилови конвенции. 

„Понятието „език на дипломацията”- пише З. Ковачевич - има три 
основни значения. Едното се отнася към езика (или езиците), които 
доминират в дипломатическата практика, другото обхваща редица 
технически фрази, които са станали част от професионалния дипломатически 
речник, а третото се отнася към дипломатическия израз” [Ковачевич 2004: 
179-180] Илюстрират го популярните оценъчни фразеологизми за 
„дипломатическия език” като синоним на деликатния, рафиниран, 
заобиколен, фин, намекващ тон - и антонимът „недипломатичен” - като 
съответно нетактичен, директен, арогантен. Въпреки големия лингвистичен 
интерес към проблема тук няма да се спираме върху чисто езиковите и 
литературните конвенции, които личат и в „светаята светих” на 
дипломатическата кореспонденция, а именно – нейните  шифровани форми. 
[Милчаков 2007: 119-138] 

В първото разбиране историята е засвидетелствувала като главни 
дипломатически езици в различните цивилизациони кръгове и култури на 
древността акадийския (асиро-вавилонски), китайския, старогръцкия, 
персийския, арабския, латинския. Като lingua franca на дипломацията, той 
функционира не само заради прецизния речник на юридическите термини, 
култивирани от римското право. Налага го и върховенството на Ватикана – 
неизменен арбитър в междудържавните дела и в личностните отношения 
между владетелите на тогавашна Европа; включително при династическите 
им бракове и в наследствените спорове. Латинският господствува 
безалтернативно през Средновековието, Ренесанса и до началото на Новото 
време. [Бринкат 2001: 261- 279] Hай-важният за баланса на европейските сили 

                                                 
5 В разбирането за „актовете на речта” на Дж. Л. Остин [Остин 1962] 



от тази епоха Вестфалски договор през 1648 г. е сключен на  латински. Това в 
същност е и последният сред големите документи на световната дипломация, 
завещани в класическия език, а към тях причисляваме и серията латиноезични 
трактати, които през ХV-ХVІІ в. кодифицират изискваните умения за 
упражняване на дипломатическата професия и изкуството на преговарянето6 
С лаицизирането на всички сфери на публичната комуникация (в значителна 
степен - и на църковната, благодарение на йезуитските културно-образвателни 
и пропагандни програми), в Западна Европа към края на ХVІІ – началото на 
ХVІІІ в. латинският бива настъпателно  изместен от френския; специална и 
много интересна за историята на езика, литературата и културологията тема 
са причините, които елиминират италианския в дипломацията от 
потенциалната му роля на функционален «латински» наследник. [Бринкат 
2001: 271-273]. Абсолютното „френско” езиково господство в 
дипломатическата комуникация трае до втората половина на ХХ в. За силата 
му може да се съди и по факта, че дотогава дори нотите и цялата писмена 
кореспонденция  между посолството на САЩ в Лондон и Форин офис се 
водят изключително на френски. На свой ред френският език отстъпва 
доминиращата си позиция на английския, който от втората половина на 
миналия век до днес служи за основен официален и работен език на 
дипломацията.  Разбира се, съвременната дипломатическа практика познава и 
признава някои изключения. Такива са писмената и устна комуникация на 
други световни езици (между дипломациите на страни, които съответно 
принадлежат към франкофонната, германската, испанската, португалската и 
арабската езикова общност, или руският за държавите от ОНД); размяната на 
официални дипломатически документи на два много близки езика, които 
практически не изискват никакъв превод (напр. чешки и словашки; особен е 
случаят с договорно- дипломатическия момент в българо-македонските 
езикови спорове); официалните езици в големите международни организации 
могат да бъдат повече – в ООН например те са арабски, английски, френски, 
китайски, руски и испански, а работните са английски и френски и т.н. Пред 
глобалната хегемония на английския (не само в дипломацията) обаче не се 
очертава никаква глобална конкуренция в обозримо бъдеще. 

Дълго време се спори, какво е спечелила и какво е загубила самата 
дипломация като работен език от „фаталния за нейния дух” (според някои) 
прелом „от френски → към английски”. Не само французите твърдят, че за 
прецизността на текстовете на междудържавните договори френската 
„яснота” (clarité) и „експресивност” са категорично по-функционални  
отколкото английската ambiguity („многозначност”) и „емоционална 
студенина”. В този род  дискусии обаче строго лингвистичната аргументация 
често отстъпва пред  явни или дискретни претенции за «исторически права», 
геополитическа, военностратегическа, икономическа или културна 
доминация. 
                                                 
6 Най-известните съчинения в тази линия през  ХVІ – ХVІІ век са на О. Маджи , А. Гермоний и 
Фр. Де Марселер. 



 
„Думите, обвити във дантели” 

 
Вторият езиков аспект засяга стандартизираните фразеологизми в 

дипломатическата комуникация, които образуват нейния работен  речник. За 
лингвистиката те представляват интерес като особени „евфемистични” 
„актове на речта” в един институционален дискурс, където иначе нямат място 
такива „конфликтни” иллокутивни актове като „карам се”, „предупреждавам”, 
„дразня”, „предизвиквам”, „обвинявам”, „заплашвам” и т.н. Отдавна са 
известни и често се иронизират –според една сполучлива метафора- 
„дантелите”, с които задължително са обвити и най- неприятните по своя 
действителен смисъл дипломатически реплики и диалози. Когато например 
чужд посланик бъде извикан във Външното министерство на страната, в която 
е акредитиран, и чуе от неин висш представител (изискваното равнище в 
такъв случай е на заместник-министър), че той „изразява сериозната 
загриженост на своето правителство по повод публикациите в печата в 
страната, представяна от посланика, които не са в съответствие с иначе 
приятелските отношения между двете страни”, дипломатът  знае много добре, 
че това означава: „Вашето правителство се държи  безкритично и дори 
подстрекава невъздържаната и  враждебна кампания на медиите срещу нашата 
страна, което преминава всякакви граници, така че ние няма да толерираме 
това повече”. Ако обаче посланикът бъде извикан късно вечерта или дори 
през нощта (жест , който трябва да внушава особената драматичност на 
обстоятелствата) и след размяната на формални любезности чуе – вече от 
самия министър, че „тази извънредна ситуация вече поставя неговото 
правителство пред невъзможността да контролира изблиците на гняв сред 
обществото, медиите и в Парламента, предизвикани от неприятелския акт, за 
последиците от който трябва да се понесе отговорност”- това означава, че 
двете страни са на крачка от военен конфликт, от скъсване  на 
дипломатическите отношения, или най-малкото- от тяхното продължително 
„замразяване”. Не само професионалните дипломати, но и обществото знае, че 
зад готовата формулировка на една официална пресконференция като 
„разговорите между двете делегации преминаха в приятелска атмосфера,  в 
конструктивен  дух на пълна откровеност /complete openness/ при широката 
размяна на мнения, както  и в набелязването  на бъдещи съвместни  
инициативи”, най- често се крият сериозни разногласия, но реална 
перспектива за разбирателство по нерешените проблеми все пак има. Когато 
пък резултатите на пресконференцията бъдат обобщени със сухаия тон на 
фразата „в делова  атмосфера двете страни се информираха взаимно и 
изчерпателно за отстояваните от тях позиции  по съществуващите проблеми 
на двустранните отношения”, това просто означава, че атмосферата е била 
изключително хладна и че  преговорите не само не са постигнали никакъв 
напредък, но вероятно са задълбочили съществуващите напрежения и 
недоверието между двете държави.  



Тези иронични и пародийни „преводи” на конвенционалните дипломатически 
фрази са придобили статута на трайно и многократно възпроизвеждано „общо 
място” във всички неконвенционални критични погледи към „технологията” 
на дипломатическата професия.7  

Привидно парадоксално обаче може да се твърди и обратното - че 
конвенционалните дипломатически формули представляват едни от най-
точните езикови сигнали. Първото основание е, че за техния смисъл 
съществува интерсубективна договореност. На второ място, самият контекст, 
в който те се изпращат и приемат, създава всички предпоставки, за да бъде 
елиминирана ентропията. Това сава чрез задължителната и максимално 
изчерпателна информация – съвкупен отговор на въпросите: кой?, с какъв 
ранг?, от чие име?, с какви пълномощия?, за какво? на какъв език? и с каква 
крайна цел? е изпратен да преговаря. 
 

Изследователски проблеми 
 

Съвременните  интердисциплинарни изследвания върху езика на 
дипломацията се насочват далеч отвъд многобройните практически 
инструкции от древността до средата на ХХ в., които с дидактичен тон и без 
особени теоретизации обучават дипломатите как да преговарят успешно. 
Цели хилядолетия езиковите напътствия в този род детайлно кодифицирани 
инструкции повтарят следното: непременно овладейте добре езика на който 
ще преговаряте, а ако не можете- осланяйте се само на добър преводач; 
излагайте единствено това, за което сте инструктирани от своето 

                                                 
7 Франсоа Митеран през 1982 г. по повод на поредното избухване на конфликта  в Близкия 
изток  заявява: «напомням за значението на кодирания език в дипломацията, където всяка 
промяна в подбора на думите, всяка промяна на запетайката се възприема като 
фундаментална промяна» [Цит. по: Паскуал 2001: 231 ]  
 Журналистът Д. Иванов [Иванов 2008] разказва спомени  за Анна Каменова - една от  високо 
интелектуалните българки в миналото [вж. също Милчаков 2003: 194-223], свързала целия си 
живот с дипломацията първо като дъщеря на политика и посланика М. Маджаров и после като 
съпруга на политика и посланика П. Стайнов:  «Когато тя живяла в Лондон, Петроград и 
Париж, френският бил езикът на дипломацията, но откъде е дошла тази дума, аз не зная, 
понеже на френски я няма. Не че сега употребяваната дума "прес рилийзи" (press releases) e по-
красива или по-българска от прескуранти. - И тези комюникета и прескуранти, дето ги 
превеждаш, разбираш ли ги? - продължаваше Анна. Когато в едно комюнике пише "пълно 
единство", това какво значи? Много добре знаех, че то означава "София прави, каквото Москва 
й каже да направи", но наоколо имаше хора и казвах, че не зная. - Уф, ще ти съставя един 
дипломатически речник, че да знаеш. Слушай: когато пише - разговорите допринесоха за 
взаимно изясняване на позициите, - значи двете страни не намериха нито една допирна точка. 
Когато пише - разговорите бяха конструктивни, това значи ние се опитахме да ги метнем, но 
ония мръсници се опитаха нас да метнат. Когато пише - разговорите бяха откровени, то значи 
хванахме се за гушите. Това взаимно изясняване на позициите, конструктивни преговори, 
откровени разговори са изрази, които се употребяват в езика на дипломацията, защото иначе не 
може. Анна вероятно е била права. Не можеш да напишеш в едно комюнике 
"високодоговарящите се страни се счепкаха". Винаги се спазват някакви дипломатически 
условности”. 



правителство; говорете крайно внимателно, любезно, но с неутрална 
интонация в най-важните моменти; по никакъв начин не давайте израз на 
своите емоционални състояния и не реагирайте бурно, независимо дали 
чувате хубава или лоша новина; при ясен ход на преговорите изговаряйте 
кратки фрази, които изразяват точна и завършена мисъл- и обратно- при 
усложнен или нововъзникнал въпрос, по който нямате изрични инструкции от 
правителството си, или пък на вас самите не е съвсем ясен,  развивайте 
„функционална двусмислица” чрез тематично разширяване на разговора, 
дълги, усложнени синтактични конструкции и дигресии в „по- разчупен” 
стил; не губете контрол над главната тема на преговорите и налагайте на 
отсрещната страна също да се придържа към нея; за да бъдете разбран, 
използувайте готови и утвърдени формулировки, чиито смисъл 
професионалните ви партньори отсреща знаят много добре; избягвайте 
стилистични грубости и моралистки оценки дори и в неизбежните вербални 
сблъсъци при преговорите; постоянно  следете „езика на тялото” на 
събеседниците си и ако забелязвате някакви негативни реакции (мръщене, 
гримаси на несъгласие, присвиване на устни с досада, учудване с вдигнати 
вежди, иронична усмивка), веднага реагирайте с реплики като „ бих искал  да 
поясня по-подробно казаното от мен”, „от друга страна погледнато”, 
„разбира се, въпросът е много по-сложен, но смятам, че тук можем да 
обсъдим поне някои негови аспекти...”; не лъжете, защото така невъзвратимо 
ще изгубите професионален авторитет и вече никой няма да вярва на една 
ваша дума, нито ще споделя каквото и да е с вас, но и нищо не казвайте 
докрай с пълна откровеност;  когато не знаете нищо по сериозния въпрос, 
който внезапно е заинтересувал събеседника ви, отговорете му „честно 
казано, не знам”, но когато знаете твърде много, той трябва да разчете вашия 
отговор като „не трябваше да ми задавате точно този въпрос”, и т.н. 

От 2004 съществува специализирано „Списание за дипломатически език” 
[Списание 2004] и интернет-страница [сайт-дипломация]. Показателни на 
първо място са професионалните профили на авторите в най- представителния 
издаден досега международен сборник със студии, обединени под заглавието 
„Език и дипломация” [2001]. От общо 21 трима са кариерни дипломати, двама 
са политолози и икономисти, иначе ангажирани като преподаватели и 
изследователи в дипломатически академии, институти и други центрове за 
обучение на дипломати, а останалите (въпреки отделни периоди в кариерата 
на някои, свързани с работа в дипломатически мисии и културни центрове) са 
лингвисти, литературоведи, историци и културни антрополози. Топиката на 
тази изследователска линия може да бъде обобщена така: 

• текстолингвистични анализи на международните документи  
• реторика, метафорика и двусмисленост на дипломатическия дискурс  
• интерпретация на терминологията (напр. актуална 

международноправна дефиниция на силно експресивни понятия като 
„тероризъм” или „геноцид”) 



• документация и архивиране 
• концептуални (напр. „баланс на силите”, „Реалполитик”, 

„глобализация”) и „казусни” анализи (напр. Договорът в Дейтън, 
независимостта на Косово, Приднестровски сепаратизъм) 

• културни студии, социални и исторически анализи,  
• преговори и подготовка на заключителни документи (travaux 

préparatoires)  
• актуални изследователски методи   

Коректно е да се уточни, че тези редове пише филолог литературовед с 
някакъв опит в дипломацията. И доколкото към коментираното 
изследователско поле има съвсем слабо внимание от страна на българските 
хуманитаристи и дипломати, дано му бъдат позволени  сведените до най- 
кратки резюмета акценти върху две отделни студии в богатото съдържание на 
сборника «Език и дипломация». Той започва с интересния анализ на П. 
Серачино-Инглот , “Да се шегуваме ли или да не се шегуваме – 
дипломатическа дилема в епохата на интернет” [П. Серачино-Инглот 2001: 
21-39]. Авторът разказва историята и развитието на различни видове шеги в 
редица култури. Шегата като «най-отворена» и «креативна» езикова форма е 
съвсем немаловажен и нетривиален въпрос за дипломатическото общуване. 
Парадигмата на дипломатическия език в някои специални ситуации се оказва 
именно дипломатическата шега.На популярно равнище представляват този 
род професионални шеги известните интернационални и производните им 
национални сборници с анекдоти под заглавия – вариации на класическото 
издание “Дипломатът се смее”. [Големанов;Червенков 1997] Шегата е най-
подходящият начин за продължаване на общуването, когато то попадне в 
задънена улица. Авторът описва и отхвърля т. нар. “етническа шега”, която се 
основава на вярването, че хуморът има национален характер. Днес (с право 
или не) етническата шега като неизбежно и опасно изтъкана от 
етностереотипи се смята за „политически некоректна”. Едно от няколкото 
строго спазвани  правила на съвременното (и чувствително разкрепостено) 
дипломатическо общуване оценява като абсолютно недопустими и скандални 
всякакви етно-вицове, подигравки и дори най- далечни намеци за вкоренени 
етнически качества у други (непредставени на преговорната маса8) народи 
като потенциални пречки за разбирателство; независимо например, коя от 
двете страни в близкоизточния конфликт явно или дискретно подкрепя във 
външната си политика дадена страна, катастрофално за професионалния 
имидж на нейния представител би било, ако например в официален разговор с 
израелски дипломат му  говори с обиден и пренебрежителен за палестинците 

                                                 
8 Подобен конфузен инцидент преди няколко години се случи на една международна 
конференция, когато български  министър в желанието си да развесели участниците разказа виц 
за „еврейския усет към бизнеса”, с който Светите Апостоли Петър и Павел оценили 2000 г. по-
късно развитието, богатството и мощта на Ватикана; в случая реагираха остро както 
присъствуващите на конференцията евреи, така и католиците. 



или изобщо за арабите, а същият лош ефект би бил постигнат и ако пред 
арабски дипломат по този начин се говори за Израел и евреите. Дипломацията 
предполага, че хуморът е универсален и че една шега може да бъде преведена 
на всичките пет хиляди езици, които се говорят в света. Този вид шеги – 
твърди Серачино-Инглот- е бил  доста ефикасен преди появата на Интернет, 
защото е насочен изобщо срещу сериозността. Днес обаче, бавно но сигурно, 
се появява нов вид шега, която не е от традиционния вид, а по-скоро израз на 
т. нар. “периферно мислене”. Това е т. нар. “сериозна шега”, която описва 
нещата в нова светлина, като използва невъобразими неща и изкривена логика 
и на пръв поглед звучи като езикова грешка. 

В другата студия, която представлява особен интерес за историка на езика 
и литературоведа - “Историческа реторика и дипломация – нелеко съвместно 
съществуване” Д. Пехар [Пехар 2001: 117- 138] 9 разглежда спецификата на 
историческите аналогии, които дипломатите  и политиците понякога 
използуват, за да подкрепят  своите тези. Историческата аналогия е вид 
метафоричен израз, който скицира образи от  миналото, за да отрази сегашни 
или да прогнозира бъдещи събития. Историческата памет за „ние и другите” е 
основен елемент на националната идентичност и служи за нейното 
поддържане в гамата от агресивната национална митомания 
(постюгославската трагедия) до рационалния самокритичен прочит на 
собственото минало (поствоенната правно-политическа и морална 
денацификация на Германия). В контекста на дипломатическите диалози 
историческата аналогия служи за доказване на дадена тенденция в 
международните отношения. Историческата аналогия- пише с доза 
метафоричност Пехар- „също така служи като вид антидепресант, прилагайки 
силно оцветени картини, които неутрализират унинието и драматичните 
форми на политическа реалност”. Авторът предупреждава дипломатите, че 
използването на исторически аналогии твърде често извиква спомени от 
конфликти и страдания у много народи, наред с останалите и тези от 
съвременната история на Балканите. Между другото в историята на 
дипломатическите реплики остава известното „отсичане”, с което 
международният преговарящ Р. Холбрук прекъсва безкрайните исторически 
тиради и гневни обвинения за причинени в миналото страдания, които 
взаимно си отправят по време на преговорите сърби, хървати и босненски 
мюсюлмани: „схващанията за историята са си ваш проблем, моят  е да 
прекратя войната” [Холбрук 1998: 114; 156]. Авторът препоръчва цяла редица 
тактики за успокояване на отрицателния ефект от употребата на исторически 
аналогии, който се проявява в самото обезсилване на актуалните усилия на 
преговарящите- след като за тях всичко е предначертано от историческото 
минало. Въпреки това дипломатът има право да прецени, дали да използува 
сугестивна историческа реторика или да я отхвърли според ситуацията. В 
аспекта на езиковата история дипломатическият стил може да бъде 
                                                 
9 Другата студия на Д. Пехар върху двусмислицата в мирните договори засяга също интересен 
за филолога, логика и семантика проблем [Пехар 2001а: 163-200]  



разглеждан иманентно - спрямо своите собствени десигнати (политически 
събития и личности, военни действия, обществени и икономически анализи, 
прогнози, подготвяни договори и т.н.) или в отношението му към други 
функционални стилове. Тук историческото разнообразие е голямо, като не 
липсват и куриозите10: известна например е практиката на един британски 
посланик през ХІХ в., който е нареждал на всички свои подчинени дипломати 
и канцеларисти, да търсят по цели седмици “букет” от класически латински 
сентенции, предназначен не само стилово да украсява доклада му с “цветята 
на реториката”, но и кодирано да съобщава участниците, причините, 
вероятните последици и оценките на описваните служебно събития, както и 
техния смисъл във философията на историята. По същото време френското 
Външно министерство административно започва да ограничава и  
санкционира “духовития импресионизъм” на дипломатическите доклади 
/изглежда, че изкуствоведският термин за импресионизма като течение в 
живописта се налага по-късно от забелязаната тенденция в официалната 
вътрешноведомствена  стилистика на Ке д`Орсе/. Достоверността на 
дипломатическата информация може да клони към чистото повествователно 
правдоподобие: половината доклади на британския посланик сър Елиът от 
Виена в началото на ХІХ в. по  собственото му признание, изречено с изискан 
смях пред самия Метерних, са били не просто хипертрофирани в жанра на 
поверителните информации  слухове  и полуфакти, а чисти измислици.  

Историята на дипломатическата кореспонденция познава дори и такава 
изтънчена “постмодерна” литературна техника каквато е интертекстуалния 
колаж: първият американски представител в Съветска Русия на шега написва 
доклад, съставен само от цитати из информациите и анализите на неговите 
предшественици от ХІХ в. Оказва се обаче, че констатациите на 
американските дипломати отпреди 100 години за деспотичните управленски 
методи, терора, мизерията и безправието в Русия от времената на 
аракчеевщината и на черносотничеството отразяват съвсем достоверно 
ситуацията през 30-те години в СССР. За тези свои качества 
мистифицираният доклад със стогодишните служебни цитати бива високо 
оценен от Държавния департамент. Легендарната “Дълга телеграма” на 
американския дипломат в Москва Дж. Кенън също обяснява сталиновия терор 
с песимистичните визии и дори с автентичната фразеология на П. Чаадаев и 
М. Ю. Лермонтов, критично вгледани в обществените злини, които 
деспотизмът носи на тяхната родина. Това и авторът отбелязва в своите 
“Спомени на дипломата” [Кенън 1950]  
  През 1993 г. година смятаният за определено прозападен руски 
външен министър А. Козирев смрази  участниците в една конференция в 
Стокхолм. Той започна речта си без никакъв встъпителен коментар с подбран 
“букет” най- заплашителни клишета, извадени от речите на своите съветски 
                                                 
10 Много подобни  примери от древността до най-ново време съдържа увлекателната книга на 
дипломата и публициста Йорг фон Утман [Утман 1985}  
 



предходници като Молотов, Вишински и Громико - за да прекъсне след точно 
две минути тирадата зловещи цитати със сърдечна усмивка и да съобщи на 
онемелите си колеги и на журналистите, които в паника започнаха да звънят в 
редакциите на световните масмедии за планираната и вече обявена от самия 
външен министър руска агресия срещу Запада, че това е просто ораторска 
шега и че “нова демократична Русия вече не говори на света с езика на 
сталинския или брежневския СССР”.  

Отделна проблемна сфера очертават литературните модификации на 
дипломатическия стил. В определяната като „най-смешна след „Бай Ганю” 
българска книга” с изцяло „дипломатически” сюжет- „Мисия Лондон” на 
Алек Попов пародията на дипломатическия канон на бюрократична 
кореспонденция изпълва много страници като тази (главните букви са 
графична реалия в отпечатването на шифрограмите): 
 

„СТРОГО СЕКРЕТНО!!! ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩЕТО ГОСТУВАНЕ 
НА ЕКСПОЗИЦИЯТА „ХИГИЕНАТА ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ” ВИ 
УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СЪЩАТА НЕ Е СЪГЛАСУВАНА С КУЛТУРНИЯ ОТДЕЛ НА 
ВЕДОМСТВОТО, НИТО С МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, А СЕ 
ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ИНИЦИАТИВА НА МЕСТЕН КОМИТЕТ СЪС СЕДАЛИЩЕ 
ГРАД ПРОВАДИЯ. ОФИЦИАЛНОТО ЕВРОПЕЙСКО СТАНОВИЩЕ ПО ТОЗИ 
ВЪПРОС Е ОТРАЗЕНО В ЕНЦИКЛОПЕДИЯ БРИТАНИКА, КЪДЕТО Е 
ЗАПИСАНО, ЧЕ ПЪРВИЯТ ВОДЕН КЛОЗЕТ Е ИЗОБРЕТЕН ПРЕЗ 1596 Г. ОТ СЪР 
ДЖОН ХАРИНГТЪН ПО ВРЕМЕТО НА КРАЛИЦА ЕЛИЗАБЕТ І. СОНДАЖИТЕ 
СРЕД ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ НАПОСЛЕДЪК СОЧАТ, ЧЕ 
ВЪПРОСНОТО ОТРИТИЕ СЕ СМЯТА ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩ ЕЛЕМЕНТ НА 
БРИТАНСКАТА КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ, А В ЕДИН ПО-ШИРОК АСПЕКТ- И 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ТАКАВА. РАЗКОЛЕБАВАНЕТО НА ПОДОБНА 
ЦИВИЛИЗАЦИОННА НОРМА, УТВЪРДЕНА В СЪЗНАНИЕТО НА ПОКОЛЕНИЯ 
ЕВРОПЕЙЦИ, В ТОЗИ МОМЕНТ НЯМА ДА ДОПРИНЕСЕ СЪЩЕСТВЕНО ЗА 
ИНТЕГРАЦИЯТА НА СТРАНАТА НИ В ЕВРОПА, А ПО-СКОРО ЩЕ 
ПРЕДИЗВИКА НЕГАТИВНА ОТВЕТНА РЕАКЦИЯ. ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА 
ПОСОЛСТВОТО ДА СЕ ДИСТАНЦИРА ОТ ПОДОБНА ИНИЦИАТИВА И ДА 
СВЕДЕ КОНТАКТИТЕ СИ С ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ ЕДИНСТВЕНО НА 
НЕОФИЦИАЛНО РАВНИЩЕ. 

Г. ДИРЕКОВ 
Н-К УПРАВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИЯ И АНАЛИЗ” [ Попов 2001: 156] 
 

Този забавен цитат илюстрира, че езикът на дипломацията може да 
бъде и повод за силен и неподправен смях, което още веднъж го откроява като 
иначе много сериозна филологическа тема. 
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ONOMATOPOEIAS AS PRECURSORS OF GRAMMAR IN ONTOGENESIS 
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The article focuses on the earliest phases of grammatical ontogenesis. The object of  
observation and research are children- produced onomatopoeias from the periods of pre-
morphology and the transition to proto-morphology, excerpted from the spoken language 
corpora of two Bulgarian girls (Alexandra and Stephany, marked in the respective 
longitudes in CHAT-format in the CLAN programme as *ALE and *TEF respectively). 

Keywords: onomatopoeia, premorphology, grammar acquisition, Bulgarian 
language. 

 
 

В тази работа изследователският интерес е фокусиран върху най-
ранните фази на граматичната онтогенеза, определяни в традицията на 
естествената морфология и конструктивизма като пре- и протоморфология 
(срв. [Bittner, Dressler 2000: 2]). Веднага трябва да се отбележи, че тук не може 
да се говори за наличието на какъвто и да е модул на морфологичната 
граматика и на съответстващите му субмодули. Те биха могли да се очакват 
едва в морфологичната фаза. В зората на детската граматика преобладават 
екстраграматични морфологични операции (представляващи разнороден сбор 
от операции, които само приличат на морфологични правила, но в които 
някои от принципите на морфологичната граматика са нарушени, като напр.: 
редупликации, съкращавания, повърхнинни аналогии, вариативни 
трансакции, контаминации) и непрототипични морфологични правила (от 
рода на образуването на именното множествено число, инфинитива, 
диминутива и т.н.) срещу прототипичните правила на морфологичната 
граматика (от рода на склонението при имената, образуването на форми за 
лице и за време при глагола, прототипичната деривация и композиция) (вж. по 
подробно [Попова 2006: 107-109]).  

С други думи казано, в преморфологичния период все още не 
съществува никаква същинска система (или дори модул) на морфологична 



граматика, тъй като това още не е необходимо за екстраграматичните 
операции и немногото рудиментарни предшественици на по-късните 
морфологични правила. Особен интерес в това отношение представляват 
детските онаматопеи, които заемат значително място сред останалите 
преморфологични средства. На тях именно е посветено предлаганото 
изследване. 

В обсега на наблюдението и на анализа попадат детските ономатопеи 
от периода на преморфологията и на прехода към протоморфология, 
извлечени от речевите корпуси на две български момичета (Александра и 
Стефани, обозначени в съответните лонгитуди в CHAT-формат на програмата 
CLAN като *ALE и *TEF - срв. [Попова, Попов 2004])1. Данните, 
регистриращи относителният дял на преморфологичните средства на ALE и 
на TEF (представени в Таблица №1 и илюстрирани в Диаграма №1), са 
показателни за значимото място на ономатопеите сред останалите граматични 
предвестници. В следващата част на изложението ще бъде направен опит да 
се проследи тяхната роля като спомагателни механизми в процеса на 
граматичната онтогенеза.  

 
Таблица №1 

Относителен дял на преморфологичните средства (ALE и TEF) 
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*ALE 1;01 17% 47% 13% 10% 8% 3% 2% 

*TEF 1;04 12% 24% 26% 8% 13% 5% 12% 

 
 
 

                                                 
1 Данните на ALE и TEF  се оказват особено подходящи за настоящото изследване, защото в 
наблюдавания период попадат преморфологичната фаза и фазата на прехода от пре- към 
протоморфология: 

 

 ФАЗА НА ПРЕМОРФОЛОГИЯ ПРЕХОДНА ФАЗА 
ALE (1060 АНАЛИЗИРАНИ 
ИЗКАЗВАНИЯ) 

0;11 – 1;04 1;05 – 1;07 

TEF (2056 АНАЛИЗИРАНИ 
ИЗКАЗВАНИЯ) 

1;01 -1;08 1;09 – 2;01 

 



Диаграма №1 
Относителен дял на преморфологичните средства (ALE и TEF) 
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Преди да се пристъпи към детайлно проследяване на поведението на 

ономатопеите в рамките на ранните етапи в езиково развитие на двете деца, е 
уместно да се очертае най-общо тяхното място сред останалите 
преморфологични средства. Веднага трябва да се отбележи наситеността на 
двата корпуса с примери на екстраморфологичните операции, а именно: 

а) Редупликации: бау-бау (‘куче’), мяу-мяу (‘котка’), па-па (‘пате’), ам-
ам/ам-мa (‘ядене’/‘ям’), вова (=‘вода’), нани-нани (‘спя’), лю-лю (‘люлея се’), 
пуф-паф / пу-паф (‘влак’), Ни-ни (Ники), Ти-та (=Чита) и т.под. 

б) Съкращавания: бони (=‘бонбони’), лад/олад (=‘шоколад’), кал 
(=‘портокал’), мин (=‘комин’). 

в) Вариативни трансакции: например в непредсказуемите галени 
имена (срв. Пачесова 1968: 204) от типа: Стефани →Тети, Тече (срв. също от 
данните на друго дете *ИВЕ: Ивелин→Ичи, Вин). 

г) Контаминации: акапиш (=‘акам + пишам’), плюнки (=‘плюшени 
панталонки’), какайейа (‘кака+леля’) (Интересен пример в това отношение 
привежда в своята автобиографична книга “Думите” Жан-Пол Сартр, а 
именно контаминацията Карлимами, получена от Карли + мами – срв. Сартр 
1967: 7). 

д) Повърхнинни аналогии от типа на Пипика (вм. Пипи) по аналогия на 
Аника. 



Посочените екстраморфологични операции, използвани от 
наблюдаваните деца в рамките на фазата на преморфологията, са съпътствани 
от много ономатопеи (бау-бау, мяу-мяу, лю-лю, ам-ам, бум и т.н.), 
непротипични деминутиви писи (деминутив от коте), чичи (деминутив от 
чичо), Тети (деминутив от Стефани), баби (деминутив от баба), мами 
(деминутив от мама), „замразени“ форми (froze/rote-learned forms) от типа 
мина, дай, няма, ла тука (=‘ела тука’). Екстраморфологичните операции, 
както и непрототипичните правила, обаче, не следват функционалната 
еволюция на морфологичната система и поради това проявяват склонност към 
запазване на характера си на свойства от преграматичната фаза (особено 
ранните деминутиви с тяхното непротипично прагматическо значение). В 
такъв случай единствените факти от преморфологичната фаза, в рамките на 
които би могло да се очаква превключването на вълните на 
граматикализацията са наизустените флексионни форми (в тях се съдържа 
зарядът на метаморфозата на ранните универсални морфологични 
предпочитания в системна адекватност, която би могла да се поддържа 
единствено от граматичен модул). В този ред на мисли ролята на 
ономатопеите по-скоро би могла да се очаква в морфосемантичен, отколкото в 
морфотактичен план. 

От началото на записите и двете деца използват ономатопеи, като с тях 
се обозначават цялостно ситуациите, а не частично. Например, когато TEF 
(1;6) гледа масата и поставените на нея торта, чинийки и прибори, тя казва: 
”ам-ам”. Това ам-ам може да означава практически всичко, свързано със 
ситуацията: и тортата, и приборите, и участниците, и процеса на хранене. 
Характерна е смесена употреба на ономатопеите без ясна референциална 
отнесеност. Така например лю-лю в речта на TEF (1;06) се среща редовно и в 
значение ‘люлка’, и в значение ‘люлея се’ (Таблица №2). 

 
Таблица №2 

Смесена употреба на ономатопеята лю-лю (Стефани) 

Контекст 1: Контекст 2: Контекст 3: 

*BAB: На люлката как 
правиш, бабо? 
*BAB: Как се люлееш? 
*TEF: Лю-лю. 

*BAB: Къде ще ходим? 
*TEF: Лю-лю. 

*BAB: Какво е това? 
*TEF: Лю-лю. 

*BAB: И какво ще 
правим там? 
*TEF: Улка [:люлка]. 

*BAB: Къде ще ходите с 
вуйчо? 
*TEF: Улка [:люлка]. 

*BAB: Какво е това? 
*TEF: Улка [:люлка]. 

 
От посочените примери веднага става ясно, че все още не са 

диференцирани частите на речта, въпреки че в продукцията на детето вече 



присъстват формални възможности за това (срв. по-късните реализации от 
типа Тети лю-лю, в които е ясно отграничима предикативната функция на 
ономатопеята, срещу употреби от типа на Мау-мау папа). 

По-късно ономатопеята се използва по-специално за обозначаване на 
възприетите предмет или събитие (действие). В този етап от развитието на 
езика (преди появата на глагола) въпросът на възрастния определя до известна 
степен предикативната функция на ономатопеята и по този начин подпомага 
формирането на класа на глаголите, срв. например: 

*BAB: То какво прави? 
*TEF: Ам-ам. 
%mor: ONOM|am-am 
*BAB: А-а, то ам-ам, яде. 
В дадения пример възрастният (*BAB) повтаря първо ономатопеята 

ам-ам, използвана от детето за означаване на действието, и веднага след това 
добавя съответната дума-еквивалент яде (ям - 3 л. ед.ч. презенс) от 
стандартния език. Тази практика в общуването е доста честа в периода на 
ранното усвояване на езика. Въпросът на възрастния (най-често майката) 
“Какво прави той / тя?” и произнасянето на правилния глагол след отговора на 
детето му помага да определи “мястото” на ономатопеята и на глаголите сред 
останалите класове думи, и улеснява усвояването на самата лексема. Детето, 
следвайки тази своеобразна “обучаващата” стратегия на майката, често 
повтаря съответната форма. 

Употребата на ономатопеята е важен етап в усвояването на глаголната 
морфология, защото тя помага на детето: а) да се научи да прави разлика 
между събития (действия) и предмети; б) да разпознава различни видове 
ситуации (с помощта на обясненията на събеседника) и да ги обозначава 
първоначално с ономатопеи, а след това и със съответните глаголи. 
Стратегията на възрастните избирателно да повтарят ономатопеята със 
съответните глаголи и съществителни може допълнително да катализира 
процеса на формиране на класове думи. По този път се стига до момент, в 
който в речевата продукция на детето се откроява ясно тенденцията към 
дисоцииране на глобалната система в две области, а именно на 
съществителното и на глагола. Така например в лонгитудиналните данни на 
*TEF във възрастта 1;08.0 г., когато вече са направени първите стъпки в това 
отношение, се наблюдават специфични употреби на ономатопеи, в които ясно 
е откроен стремежът, формално да се представи един фрагмент от 
действителността веднъж като цялостна (ограничена) същност, т.е. като 
съществително, и в друг контекст като неограничена същност, т.е като глагол. 
Срв. напр.: 

*BAB: Какво е това, бабо? 
*BAB: Пиле? 
%sit: показва й играчка на пиле 
*TEF: Пи-пи. 



*BAB: Какво прави пилето? 
*TEF: Пи-пи-пи. 
*VEL: Какво има там? 
*TEF: Пипи [:пиле]. 
Подобни ономатопеични реализации в речта на *TEF не са единственото 
доказателство за наличието на първични лексикални парадигми в 
коментираната възраст. Наред с тях стремежът на детето да маркира дадени 
лексеми като глаголи се проявява и в употребата на глаголни флексии при 
назоваване на действия, макар че много често това се осъществява 
некоректно. Така в изказванията на детето присъстват флексии за 1 л. ед. ч., 1 
л. мн. ч., 3 л. ед. ч. (презенс); за 3 л. ед. ч. (аорист); за 2 л. ед. ч. (императив); 
както и една форма за 3л. ед. ч. (перфектоид). За илюстрация ще бъдат 
приведени глаголните леми (заедно с формалните типовете), а също така и 
ономатопеите, с които в анализирания речев отрязък се обозначава ‘действие’. 
 

Таблица №3 
Обозначаване на действия, събития (TEF, 1;08 г.) 

* T E F  ( 1 ; 0 8 . 0  г . )  

Глаголи 
(14 леми // 62 употреби // 17 типа) 

Ономатопеи 
(11 леми // 16 употреби) 

амам 
1 ама [:амам] - *3/1P SG PRES 
дам 
3 дай – 2P SG IMP 
дойда 
1 ела - 2P SG IMP 
4 еля [:ела] - 2P SG IMP 
мина 
3 мина– 3P SG AOR 
моля 
1 мотя [:моля те] – 1P SG PRES 
наням/няням 
9 нани [:наням] - *3/1P SG PRES 
1 нани-нани [:наням] - *3/1SG PRES 
1 наня [:наням] - *3/1P SG PRES 
недей 
1 дей [:недей] – 2S IMP 
няма 
13 няма -3SG PRES 
плача 

1 а-ам / 2 ам-ам / 1 ам-ам-ам-ам 
1 а-кха 
2 бум 
1 кх-кх-кх / 1 кху-кху 
1 лю-уу 
1 муш 
1 на 
1 опа 
1 пиш 
1 скок 
1 пи-пи-пи 



1 пачи [:плаче] -3SG PRES 
оправя 
2 паи [:оправим] -*3SG/1PL PRES 
папам 
12 папа – 3SG PRES 
2 папа [:папам] - *3/1P SG PRES 
1 папай [:папам] - *2SG IMP/1SG 
PRES 
1 папау [:папал] - *SG PART/PL 
пия 
1 пий [:пие] – 3SG PRES 
1 пия - 1SG PRES 
отивам 
2 тива [:отивам] - *3/1P SG PRES 
*титам [:слушам] – квазиглагол 
1 титам [:слушам] – 1P SG PRES 
 

В дадения речев фрагмент при отбелязване на акта ‘хранене’ може да се 
наблюдава как детето “презаписва” съответното действие от един формат в 
друг, а именно как то преформатира онаматопеята а-ам / ам-ам / ам-ам-ам-ам 
в глагола ама. Наред с това в еднотипни контексти в рамките на този запис са 
регистрирани множество употреби на глагола папам. Статистическият анализ 
показва, че във възрастта 1;08.0 г. при наличието на синонимни средства за 
формално маркиране на даден вербален концепт *TEF показва явно 
предпочитание към глаголните за сметка на ономатопеичните форми, което е 
илюстрирано в Таблица №4 и Диаграма №2. 

 
Таблица №4 

глаголи (verbs) ономатопеи (onomat) 
леми (lemmas) 14 11 
употреби (tokens) 61 16 
действие ‘хранене’  17 (2 леми /4 типа) 4 

 

 

 

 

 

 



Диаграма №2 
Количествени показатели на обозначаването на действия (TEF, 1;08) 
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В по-нататъшния развой се наблюдава тенденция към функционално 
ограничаване на ономатопеите и в един момент дори се стига до това, че те се 
срещат само в предикативна употреба (срв. напр. *TEF- 1;11.04: Бабо, пиш (= 
‘ще пишам’); Бебито. Кот-кот (= ‘скача’); Дус-дус (= ‘друсам’); Рм-рм-рмъ-
рмъ (=‘ръмжи’); Боци (=‘боцкам’); Ам (=‘Яж’)). Някои от тях променят и 
фонетичния си облик и започват да наподобяват глаголи (напр. формата боци 
вместо обичайната досега използвана ономатопея боц / боц-боц), а някои от 
тях вече напълно са загубили ономатопеичния си характер и се схващат по-
скоро като елементи на съответна вербална парадигма (напр. формата чипи, 
използвана успоредно с чипа, се асоциира с 3 л. ед. ч. презенс и би могла да 
бъде обяснена със своеобразна конкуренция на формите от езика на входа в 
процеса на конституиране на минипарадигмите). 

И при двете наблюдавани деца още в рамките на еднословната фаза за 
представянето на действия, които се състоят от един акт или които се оказват 
цялостни и ограничени с предел, се използват единични ономатопеи (срв. 
mush, shtrak, pus/push, bum и т.н.), а за обозначаване на продължителни 
действия и на действия, състоящи се от отделни еднотипни движения - 
редуплицирани ономатопеи (срв. lju-lju, am-am, kok-kok / kok-ko-kop, miau-
miau-miau-miau, tik-tak-tik-tak и др.). За обозначаване на продължителност на 
действието в някои случаи се наблюдават също така удължени в 
произносително отношение ономатопеи (от типа на следните: muush, aam, 
naaa и др.), които съпровождат осъществяването на самото действие. 

Несъмнена е ролята на ономатопеята като полагаща “основа” за 
появата на глагола. И при двете деца се наблюдава период на засилена 
употреба на ономатопеи в предикативна функция. С появата на глаголите (и 



техните първи контрастивни форми), обаче, се наблюдава обратната 
тенденция - в записите и на двете момичета се регистрира намалена употреба 
на ономатопеи (срв. напр. Диаграма №3, която представя нагледно как още с 
появата си, първите контрастивни глаголни форми стават явно предпочитани 
от *ALE). Така например, при *ALE първият значим спад е от 15,4% (във 
възрастта 1;01.29 г.) до 5,3% (във възрастта 1;05.06 г.). След незначимо 
покачване при 1;07 г. на 7%, по-късно този процент не надхвърля 2%. 
Първият спад в употребата на ономатопеята става по време на прехода от пре- 
към протоморфология, когато се появяват и първите протоморфологични 
белези; вторият значим спад във възрастта 1;08 г., съпроводен с покачване на 
относителния дял на изказванията с глаголи над 50%, съвпада с началото на 
протоморфологичната фаза и появата на истински минипарадигми. Това е 
илюстрирано в Таблица №5 и Диаграма №3. 

 
Таблица №5 

Относителен дял на изказванията с глаголи и на изказванията с ономатопеи 
(ALE) 

възраст 1;01 1;05 1;06 1;07 1;08 1;09 1;10 1;11 2;00 2;02 2;03 2;04 

с оном. 15,4% 5,3% 4,5% 7% 1,9% 1% 0% 1,7% 1,2% 1,9% 0,4% 0,5% 

с глагол 17,9% 33,5% 39% 32,2% 58,1% 72,2% 52,3% 58,9% 65% 96,1% 84% 69,3% 

 
Диаграма №3 

Относителен дял на изказванията с глаголи и на изказванията с ономатопеи 
(ALE) 
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При Стефани първият значим спад в употребата на ономатопеи в 
предикативна функция се наблюдава във възрастта 1;08 г., което (както и при 
Александра) съвпада с началото на прехода от пре- към протоморфология. В 



рамките на тази фаза през следващите месеци ономатопеите постепенно 
намаляват до 0,9%. Стабилизираното присъствие на глаголите след възрастта 
2;01 г. (над 50%) сигнализира установяването на протоморфологичната фаза 
(срв. Таблица №6 и Диаграма №4). 

 
Таблица №6 

Относителен дял на изказванията с глаголи и на изказванията с ономатопеи 
(TEF) 

възраст 1;03 1;06 1;08 1;11.04 1;11.25 2;0.09 2;0.23 2;01 2;02 2;03 2;04 2;05 

с ономат. 23% 20% 9% 1,7% 1,7% 1,9% 0,9% 3,0% 1,2% 0,4% 1,2% 1,0% 

с глагол 13% 12% 26% 45% 39% 46% 39% 46% 51% 67% 59% 53% 

 
Диаграма №4 

Относителен дял на изказванията с глаголи и на изказванията с ономатопеи 
(TEF) 
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От анализираните данни на Александра и на Стефани става ясно, че 

през най-ранните фази предикативните функции могат да се изразяват чрез 
ономатопеи (вкл. ономатопеични редупликации), т.е. чрез екстраграматически 
средства (вж. по-подробно Стоянова 2002). Малките деца разполагат с богат 
репертоар от средства за изразяване на предикация, още преди да са усвоили 
правилните глаголни форми. Но дори и да разполагат с форми на специфични 
глаголи, изразяващи прагматичен или морфосемантичен смисъл, те могат да 
използват в същия смисъл и неглаголи (наречени още предшественици на 
глаголите), наред с ономатопеите срв. също.: долу в зн. ‘свали’, опа в зн. 
‘качи’, на в зн. ‘вземи’/ ‘дай’ (*ALE, 1;01.29), своеобразни пълнители, които 
конституират фонетичната структура на съответния усвояван глагол от типа 
на тититени, тититани съответно в значение ‘седни’ и ‘стани’ (*TEF). През 



преходната фаза от пре- към протоморфология тези глаголни предшественици 
постепенно се изместват от същински глаголни леми, чието нарастване обаче 
е незначително. Това е свидетелство за нестабилността на глаголната система, 
в която съжителстват преморфологични и протоморфологични елементи. 
Появата на глаголи е последвана от драматични промени в цялата граматична 
система: появяват се контрастивни форми - спрегнати форми за свършен и 
несвършен вид (при глаголите); наблюдават се промени в структурата на 
изречението (появяват се изречения с подлози и сказуеми) и децата започват 
интензивно движение към обобщаване на граматични правила. 

В заключение би могло да се обобщи, че употребата на ономатопеята е 
важен етап в най-ранните фази на усвояването на морфологията, защото тя 
помага на детето: а) да се научи да прави разлика между събития (действия) и 
предмети; б) да разпознава различни видове ситуации и да ги обозначава 
първоначално с ономатопеи, а след това и със съответните глаголи. По този 
начин в качеството си на предвестници на граматиката във фазата 
преморфологията ономатопеите имат особен принос предимно за 
морфосемантичните постижения на детето. Същевременно, обаче, от 
наблюденията и анализите става ясно, че тези езикови единици играят ролята 
и на своеобразен плацдарм за първично изпробване на едни или други 
флексионни форми. Така до голяма степен тяхната употреба е задължителната 
предварителна стъпка за осъзнаването на отношението форма-функция, което 
се реализира в онтогенетичния процес първо в началното глобално 
диференциране на ранния детски речник на две области: глагол и 
съществително име. Това начално обособяване на класове думи, което е 
всъщност първата протограматическа опозиция (срв. [Bittner 2003]; [Попова 
2006]), дава основание да се твърди, че ономатопеята не е просто компонент 
на ранния детски лексикон, а и своеобразен спомагателен механизъм при 
овладяването на езика, който се съдържа в самия език. В потвърждение на 
казаното могат да се посочат и други факти с ономатопеичен характер 
(нетипични прояви на ехолалия, късно бъблене, вокална хармония и др.), 
някои от които се наблюдават не само в зората на езиковата онтогенеза, а и 
през целия период на детството. Проучването на тези феномени, обаче, не е 
включено в тази работа, а остава отворено за реализиране в бъдещето. 
Предложената тук работа имаше по-скромна задача. С предложения преглед 
на данните на двете изследвани български момичета Александра (ALE) и 
Стефани (TEF) момичета беше направен опит да се демонстрира мястото и 
ролята на ономатопеята в най-ранните фази на усвояването на езика. Беше 
демонстрирано как с нейна помощ детето постепенно успява да се освободи 
от плена на т.нар. експресивна морфология, основаваща се само на общи 
когнитивни принципи и неподатлива на включване в някакъв определен 
граматичен модул. 
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I WAS BORN IN AMERICA, BUT I AM BULGARIAN 
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The article traces the language development of a child born to Bulgarian parents in the 
United States. The first language spoken to the child is Bulgarian, followed by English that 
is introduced around age two. The study aims at analyzing speech characteristics and 
language interference that occurs between age 24 months and 32 months.  

Key words: child language, social environment, interaction, code switching, 
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 Съвременната епоха на глобализация засяга всички сфери на човешкия 
живот. Все повече нарастват възможностите за мобилност на населението. 
Оттам, много повече отвсякога са смесените бракове и много повече децата, 
родени в чужбина. Затова все по-актуален става въпросът кой е семейният 
езиков код на родителите, кога трябва да започне усвояването на втория език, 
как влияе двуезичието върху общото когнитивно, емоционално, 
комуникативно и социално развитие на детето. Има автори, които смятат, че 
по-голямата част от населението на земята използва повече от един език 
[Edward 2004: 7]. Дълго време изследванията върху ранното детско двуезичие 
бяха водени от идеята, че билингвизмът „обърква” децата [Genesee 1989: 170 
]. През последните години се лансира все повече обратната идея, а именно, че 
билингвизмът не е предпоставка за „объркване”, а напротив – стимулира 
общото социокогнитивно развитие на децата [Nicoladis, Charbonnier, Popescu 
2006]. Естествено, не се пренебрегва и индивидуалността в развитието на 
всяко дете. Според някои твърдения, доколко то показва бързо и 
безпроблемно усвояване на двата езика, до голяма степен зависи и от неговата 
вродена нагласа лесно да му се отдава ученето на езици, така както се 
проявяват музикалните или някакви други таланти у децата [Begley Sh 1996]. 
Обикновено се започва с усвояването на майчиния език или на езика, приет от 
родителите като семеен код, когато двамата родители са носители на различни 
езици. По-рано или по-късно се преминава към усвояването на втория език. 
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Редки са случаите, когато на децата още от раждането се говори на два 
равнопоставени езика [Шмигер: 1997 ]. 

Наблюдението, което е представено в статията, се отнася до речта на 
моята внучка Кристиана в процеса на усвояването на майчиния й български 
език и началото на билингвизъм в англоезична среда. То не е лонгитудинално, 
макар че данните, с които разполагам обхващат възрастта от 6 до 32 месеца. 
Примерите, записвани спорадично в процеса на речевото развитие, давам като 
илюстративен материал. На коментар подлагам някои заслужаващи внимание 
употреби в речта на детето след навършване на двегодишна възраст, когато в 
процесите на комуникация започват да се сменят кодовете на двата езика - 
български и английски език и когато се забелязват първите прояви на езикова 
интерференция. 
 Семейството на Кристиана1 живее в щата Ню Джърси, САЩ. Тя е 
родена на 1 юли 2006 г. в същия щат. Нейните родители са българи. 
Семейният код за комуникация е българският език. И двамата владеят 
американския вариант на английския език, но в общуването помежду си го 
използват рядко. След раждането на детето в продължение на три месеца в 
помощ е едната баба. След нея, като помощници в отглеждането и досега  са 
включени другите баба и дядо. При навършването на двегодишна възраст 
детето е за 20 дена на гости на баба и дядо в България. Междувременно 
кръгът от говорещи наоколо българи сe разширява с още едно съседско 
семейство. Всяка седмица Кристиана участва във видеоразговори по скайп с 
роднини в България. Такава е близката и по-далечна социална среда, която 
осигурява на детето възможността да усвоява майчиния си български език. 
Освен живата разговорна българска реч, на детето още от ранна възраст се 
четат български книжки с приказки или стихове, слуша български детски 
песнички. Слуша по малко и медийна реч от различни телевизионни и 
радиопредавания, които следят възрастните около нея, гледа български детски 
филмчета. 

Макар че расте далеч от родината на своите майка и баща, тя се 
развива в едно българско семейство, в тесен социален кръг, в който 
българският език е пасивен. Почти напълно е изолирана от социума на 
активниния английски език. Това продължава приблизително докато К. става 
на една година. Разбира се, в ембрионалния си период тя слуша повече 
английска реч отколкото българска, докато майка й е на работа. Естествено, 
детето чува английска реч откъслечно от телефонни разговори, от 
телевизионни предaвания или навън, когато излиза на разходка. Още от 
ранната си бебешка възраст гледа по малко и някои американски детски 
сериали по телевизията. Организацията на живота в Щатите е такава, че ако 
нямаш близки, с които да поддържаш редовни социални контакти, 
общуването се свежда само до размяна на поздрави с някои съседи и случайни 
минувачи. Доколко това е така, може да се разбере от едно изказване на К. 

                                                 
1 Нататък в текста се използва инициалът К. 



като голяма, на 32 месеца: Бабо, искаш да отидиш на гости на пе(р)алнята... 
(Бабо, искам да отидем на гости на пералнята). Пералнята е обща за 
живеещите в комплекса и излизането извън апартамента за нея е разнообразие 
като ходенето на гости.  

Около 6-месечна възраст К. учленява първите срички и още 
неосъзнато казва ма-ма, ам-ам, та-та, ат-ат и ба-ба. Един месец по-късно 
почти осъзнато казва па-па, отваряйки си устата и показвайки с жест, че иска 
да яде. Междувременно случайно учленява да или не и други едносрични 
думи. По това време за пръв път осъзнато казва ма-ма, виждайки, че майка й 
се връща от работа. Пак на същата възраст вече редовно пляска с ръце, когато 
й се изкаже похвалата браво! Един месец по-късно с удоволствие учленява 
много комбинации от звукове в срички, но често без осмисляне на 
произнесеното: ма-ма-ам, ъм-ъм, а-та-та, а-тя-тя, а-дя-дя, а-ня-ня, а-ба-ба, 
тп(р)у-тп(р)у2, па-та-ня, блъ-блъ, б(р)у-дю-дю-дя и (х)айде – случайно и 
еднократно произнесено. 
 При изпълването на първата годинка речникът на детето се състои 
от около 100 думи и думи – изречения, от които само 5 са английски: хай 
(здравей), бай, бай (довиждане), окей беби (добре, дете), ком хиъ (ела тука) и 
жюси (сок). Първата дума на английски език, която започна да употребява 
около 8 месечна възраст е bay ‘довиждане’, последвана от поздрава hi 
‘здравей’. Всички останали думи от речника й са български. Примерите са 
записани от майка й не лонгитудинално, а само представително, по памет, за 
спомен от времето на първия рожден ден на детето. Цитирането им тук е 
информативно, без да са отразени всичките фонетични особености и без да е 
спазена хронологична последовотелност: мед, динка, пъпи (пъпеш), бижана 
(пижама), Е(л)мо, мама, тати, баба, дадо, (л)е(л)я, чичо, Ваня, чеде, бити 
(бисквите), няма, дя(л)це (одеалце), сок, со(к)че, мяко (мляко), чанта, (х)айде, 
ето мама, ето тати, пиши (баба пише), жюси (juice), миши (мирише), (р)оза, 
няню (за катерица или котка), папа (яде), качи (искам да се кача), супичка, 
дядо пуши, цата (децата), ца (яйца), бути (обувки), тата (вратата), мечо, 
цата мечо (децата на мечо), носи, ньоти (нокти), няке (яке), туй (това), топа 
(топка), топу (топло), ето я, ей тута (ето тука), гозде (грозде), чити (чисти), 
къпа (кърпа), пана (падна), беби, беби Киси (бебе Криси), саш (масаж), мажи 
(маже – за крем), ам – ам (искам да ям), пий (пие), кий (крие), ва бау (Зайо 
байо), ино (едно), чети (четири) – когато я карат да брои казва: ино, чети, 
альо (ало), топи-топи (когато й се топи хапка в яденето), бати, кака, нани 
(когато иска да спи), мучо (маймунчо), мау (котка), писи (котка), коти (коте), 
кой тука (какво е това), беля (беля), уф (за печката, защото е гореща), бий 
(бие), на-на-а (бие), чочи (чичо), папи (пипа), куку (кукла), тао (чао), фоп 
(хоп), пони (панталони), пони мама, пони тати (панталоните на мама, на 
тати), дай, бау бау (куче), носи (нос), та (уста), чи (очи), ака, има ака, няма 

                                                 
2 В скоби са отбелязвани онези букви, които заместват неясно учленявани звукове. 
 



ака (има/няма да ака), пиш, има/няма пиш, мий (мие, измий), ка(р)а (кара се), 
чичапи (чорапи), бобу, биба (биберон), миля (милва), шапа (шапка), шал, дупи 
/дюпи (дупе), боц (прави с пръст), чипа чипа (къпя се, къпят ме), люлю (люлея 
се, люлеят ме), дий ко(н)че, земи (вземи ме), сени (седни), бага (бяга), вът(р)е, 
кубче, паче (капаче), в(л)ака вака (влак) и други. 

Родителите на К. са запознати с доста специализирани материали, 
които се отнасят да изучаването на втория език. Информацията, която се 
съдържа в тях е до известна степен противоречива – от съвсем ранното, още в 
бебешка възраст, въвеждане, до значително по-късното. Затова те решават да 
следват онези препоръки според които, ако въвеждането на втория език стане 
по-късно, около двегодишна възраст, усвояването му се улеснява, а така също 
се избягват и евентуални смущения в речевото и в емоционалното развитие на 
детето. 

Постепенната социализация на К. към англоезичната среда започва 
след навършването на 20 месечна възраст. До тогава тя има само спорадични 
срещи със съседско момиченце на 10 години, което обича да си играе с нея. 
Контактите й се разширяват като по веднъж или два пъти седмично има 
възможност да общува с деца на нейната възраст от близкото детско 
заведение, в което се отглеждат деца от бебешка до предучилищна възраст. 
Сега, когато тя вече има навършени  две години и половина, посещенията й в 
детската градина продължават, но също не повече от два пъти в седмицата. От 
съвсем малка К. гледа и продължава да гледа американските детски сериали 
Seseme Street, Sponglebob, Dora the Explorer и Barney and Friends. Мъпет – 
героят Елмо от “Сезам стрийт” е сред нейните фаворити. Гледа с интерес 
записи на други филми и приказки на английски и на български език. Обича 
анимационния филм “Ну, погоди!”. С удоволствие рисува на компютъра, 
използвайки програмата Tux Paint или играейки учи английски по Giggles 
Baby – ABC & 123, а смятане – по българската програма “Цифренка”. Много 
разпространени и използвани в обучението на малките деца тук са така 
наречените флаш-карти с изображения на различни предмети, цветове, 
фигури и действия и с техните названия на английски език. Чрез някои от тях 
се въвежда постепенно азбуката по началните букви на думите, а чрез други – 
цифрите от 1 до 10. Именно такива карти са използвани вкъщи при първите 
несистемни занимания  по английски, още след навършването на първата 
година на детето. 

На две години и половина К. разпознава първите 7 букви от 
английската азбука, брои до10 на английски и на български, знае наизуст 
английската азбука, пеейки известната песен “АВС”, разпознава пет от 
основните цветове и знае названията им и на двата езика, познава някои от 
основните фигури и др. Без затруднение се ориентира коя книжка е българска 
и коя е английска, казвайки например: Ето тази е инг(л)ийска. Хи(р) ю го 
(here you go ‘заповядай’), Ели!  На 32 м. е в състояние да разпознава и някои 
от лекарствата си: Това не е антибиотик, това е д(р)угу лика(р)ству.  Прави 
метафорични асоциации по подобие на обекта, например: Чи(р)вения пител 



излетя! 30 м. – наричайки петел малката червена качулата птичка, която гледа 
през прозореца, а петел е виждала само като илюстрация в книжка.Има и 
други метафорични употреби, напр.: Искаш да си измислиш и(д)на бунбонка. 
Бабо, измисли и(д)на бунбонка! 30 м. Често казва: Извади вратата, 28 м., вм. 
отвори вратата, пренасяйки тази употреба и върху други обекти, например: 
Извади си окото, вм. отвори си окото или Извади си устата, 30 м. вм. отвори 
си устата, Ти насказа на дядо иг(р)ата, 32 м. (Разказах на дядо играта) и др. 
Разбира жаргонни думи: Дядо ти се ошашка – й казвам, защото той се връща 
забързан и притеснен да си търси очилата, а тя доуточнява: Дядо ти са 
ушашка на г(л)авата, бабо...29 м. Доколко когнитивните способности на 
детето са около или над нормалните за възрастта, би могло да се оценява при 
специализиран анализ. Наблюдението, което следва по-нататък съдържа 
данни, които представляват интерес за специалисти в областта на 
когнитивната лингвистика. Направено е на базата на около 97 подборно 
фиширани примери от речта на К. По-голямата част от тях са записани в 
рамките на един месец, малко преди да навърши  две години и половина. 
Включени  са и примери от по-ранна възраст, както и след посочената. 
 На фонетично равнище речевото развитие на К. не се отличава с 
нищо от известните фази на развитие на фонемната система и на заместване 
на някои звукове с други, характерни и за едноезичните деца. Около 
двегодишната си възраст тя е в състояние да учленява, макар и не съвсем 
ясно, всички звукове от българската фонемна система, без р, като 7 месеца 
по-късно е вече почти съвсем близко до постигане на правилното учленяване 
и на този звук. Забелязва се силна редукция на неударените гласни под 
влияние на речта на възрастните около нея, но се развива и усет за 
автокорекция, напр. К. – Ти обичаш ли зе(л)и? –пита се сама и си отговаря: - 
Ти не обичаш зе(л)е,  30 м. От характерните английски фонеми се откроява 
ясно учленяването на th. Без всякакво усилие езичето е поставено на 
съответното място, за да произнесе например thank you. На този етап не се 
забелязва почти никаква интерференция на фонетично равнище, докато за 
останалите равнища не може да се изкаже същото твърдение. 

Има нещо много интересно в интонационната характеристика на 
речта. Определено детето имитира специфичния фалцет на любимия си герой 
Елмо. Дотолкова е под негово влияние, по моя преценка, че Елмовият писклив 
глас вече е станал и неин. Получава се едно наслагване на специфична 
английска интонация върху българска реч. К. повтаря едно и също нещо по 
няколко пъти, говорейки на български, така както прави Елмо на английски. А 
когато й се каже: Криси, намали тона!, тя повтаря същата заповед с понижена 
интонация, но веднага след това забравя и пак продължава да говори по 
същия начин. Развива способност да си сменя артистично гласа, 
подражавайки на един или друг герой от филм или приказка, която й се чете. 

Отчасти като интерференция на фонетично равнище, но 
същевременно на лексикално и на морфологично може да се посочи 
употребата на думата бабълс вм. баба или бабо. К. е научила английската дума 



за мехурчетата, образувани от въртеливото движение на една играчка, с която 
се забавляват децата в градината и повтарят bubbles ’мурчета, балончета’. По 
звуково сходство детето започна фонетична игра, наричайки понякога баба си 
бабълс,  27 м. Дори нещо повече, гледайки очила на масата, казва: Дис но 
дядълс, дис бабълс, 27 м. (Това не са очилата на дядо, това са очилата на 
баба). Фонетичната игра излиза от равнището си, преминавайки и на 
морфологично: детето използва не самo готовата s-форма за множествено 
число, но включва и граматическия механизам от анлийския език за предаване 
на посесивност чрез ’s. 

След двегодишната възраст в речта на К. се регистрират интересни 
случаи на морфологична несъгласуваност по отношение на категорията 
род, като например: ето го мама, ето го баба, ето го динката, ето я 
таткото, един леля, един кола, дугото как (другия крак) и други. Ако се 
потърси обяснение защо се появяват тези употреби, то разсъжденията биха 
могли да са в две посоки. Едната е, че детето често чува употребата на форми 
в среден род в речта на възрастните, насочена към него. Би могло, макар и 
твърде хипотетично, да се допусне и още, че това са начални прояви на 
интерферентен процес, обусловен от почти пълното отсъствие на 
граматическия род в английския език, макар че в активния речник на детето 
все още да липсват всичките английски съответствия на цитираните по-горе 
употреби на български. Половин година по-късно пак има такива случаи на 
грешки, като: из па(р)ката, из д(р)угата па(р)ка (в другия парк), 30 м., 
въпреки че К. вече е в състояние и да съгласува съвсем правилно, например: 
Бабо, изгаси тази лампа! Изгаси я! 30 м. 

Друга ранна особеност на морфологично равнище е употребата на 
членната форма – понякога намясто, понякога – не. В цитирания по-горе 
пример ето го динката тя е чувала ето я динката, 24 м., но никога – ето го 
таткото или дугото к(р)ак, добро ут(р)ото и др. Пак може би е смело да се 
твърди, но не е изключено, че усетът към тази граматическа категория 
определеност / неопределеност вероятно се подсилва от нейното 
съществуване и в английския език. Не са редки употребите на а батко (един 
батко), а топка (една топка) и подобни. С а замества още и други липсващи й 
езикови единици в следните случаи: Тези са а мама обувките (това са 
обувките на мама ) или Няма а пипаш а дядо обувките! – говори си сама: Тез 
обувки а кого са? Те са а тати. (на 27 мес.). 

Греши при употребата на двойствено число, казвайки например: две 
влаки (на два големи и дълги тира). При мъжколичните форми – също: Две 
чичковци (с)ля(з)оха ко(л)ата а купят кафе, 25 м. Твърде рано е за тази 
възраст да се композира такова изречение, но детето го прави, защото всеки 
ден гледа през прозореца една и съща картина от паркинга на крайпътното 
заведение зад жилището. Тази картина е доминираща в стеснения й поглед 
към околния свят, а обясненията кой къде отива и какво прави се повтарят 
често. 



 От глаголните форми най-често употребява 2 л., ед. ч. в сегашно 
време, както и повелителната форма за същото лице и число. В това 
отношение речта на детето не прави изключение от многократно 
отбелязваната от различни автори особеност от граматиката на детската реч 
[Попова 2006; Иванова 1982]. Примери от типа: Искаш да папаш ( Искам да 
ям), Ти написа нещо. 30 м. (Аз написах нещо) и др., както и заповедите или 
въпросите, насочени от възрастните към К. и преповторени от нея 
непроменени, пак във второ лице, са нещо обичайно. Често е в диалог сама 
със себе си, напр. К. – Ти спа ли ? – пита се сама и си отговаря - Ти спа, 30 м. 
(Аз спах). Около две години и половина започват постепенно да се прокрадват 
първоличното местоимение и глаголните форми в 1 л., напр. Аз си готова, 
бабо; - Харесваш ли този цвят? – Харесвам го – отговаря и после се “поправя” 
сама – Харесва го. В други случаи употребява 3 л. за себе си вместо 1 л., 
например: К. – Дядо, стани! Иска тя да стани! 31 м. (Искам той да стане; 
продължавайки да греши и рода); Иска да го извадиш. 30 м. (Искам да го 
извадя – за една капаче). 

Регистриран е само един случай на интерференция на 
морфостуктурно равнище, макар и употребите да не са единични. К. често 
се пита: Напупи ли си пампе(р)са? 30 м. (Нааках ли си памперса ) – и си 
отговоря – Не си! (Не съм.). В строежа на композираната от нея глаголна 
форма напупи има български префикс и окончание, а коренът пуп е английски 
от poop ‘акам’. 

От детската градина К. вече е научила и някои английски изрази не 
само от възрастните, но и от децата. Не е единична употребата на Дай ю! на 25 
мес. (вм. Дай ми) - типичен случай на лексикална интерференция на 
изреченско равнище. Тя чува от децата често да казват Хелп ю (вм. Help mе 
‘помогни ми’), когато искат помощ, като се хранят, обличат се и др. В други 
случаи съвсем правилно и често детето казва: Give mе, give mе (дай ми), но за 
тях ще стане въпрос по-нататък в изложението. Среща се и употреба на 
първоличното местоимение на английски пак като интерферентна проява, 
макар и единична, напр. на въпрос: Какво правиш К.? – тя отговаря: Ай (I) 
гледам Елмо. Интреференция на цели изрази има и в употреби като: Дис (this) 
мой чашка - на 30 мес. (Това е моята чашка); Дис ис май (This is my) мед! – на 
31 мес. (Това е моят мед); Лец уош (let’s wash) дъ(the) дупи! – на 30 мес. 
(Хайде да измием дупето!) и др. 

Пак на изреченско равнище, но словоредна интерференция е 
изтеглянето на моля в края на изречението, например: Бабо, дай мляко, моля! 
30 м. и много други такива употреби, които вероятно са резултат от влиянието 
на английския модел, в който рlease се изтегля в края, за да се подсили 
молбата. 

Почти всички случаи, описани и обяснени като интерференция, са в 
посока от английски към български. Причината за това езиково явление се 
крие във факта, че в сегашното речево развитие на детето „слабият” езиков 
код на българския  е по-развит и по-комуникативно активен отколкото 



„силният”английски. Вероятно в бъдеще, когато степента на владеене на 
английския език и на неговата комуникативна употреба се изравнят 
относително с българския, ще се проявят случаи на интерференция и в 
обратната посока. 

Два месеца след навършване на двегодишната възраст в речта на К. 
започна да се забелязва функционална диференциация на кодовете. 
Изборът на езиковите средства, които тя използва зависят от нейните 
комуниканти. Когато е в детската градина или другаде извън дома, тя 
употребява английски изрази във въображаемия дилог с тях. Напр. мечокът, 
на име Бай Стоян, е паднал на земята, а тя му казва: Ай’м со со(р)и (I’m so 
sorry), Бай Стоян! – на 32 мес. В играта с куклите си използва и един 
псевдоанглийски, неин си език, подобен на бебешкото бъблене, състоящ се от 
много бързо изговорени срички или думи. Получава се реч, по-често 
диалогична, твърде близка до мелодиката на аглийската реч. Отвреме-навреме 
вмъква по някоя ясно учленена дума или израз, напр. окей (О.К.), йес (yes), но 
(no), ху ис дис (who is this - какво е това ), би найс (bе nice - бъди мил/а, 
послушен ), би найс ту ми (be nice to me - бъди мил към мене ) и други. С 
родителите си и с други българи говори на български, но не рядко, съвсем 
съзнателно употребява английски думи или изрази, по-скоро като 
емоционална игра, защото е усетила възторга на възрастните от нейните 
знания по английски. Често, когато много иска да получи нещо, повтаря дай 
ми, дай ми, а после преминава на give me, give me…Накрая, като го получи, 
благодари любезно и артистично: Оh, thank you so much! От градината е 
научила няколко отрицателни заповеди, които успешно прилага, за да направи 
забележка както на куклите, така и на възрастните около нея: Донт тач! 
(Don’t touch ’Не пипай’); Донт ду дат! (Don’t do that ‘Не прави така’) и други. 
В състояние е, в ситуация, да включи и друг езиков код, например: Бабичката 
са ка(р)а, дядо – и като припява, допълва – А нам все равно! -на 31 мес., 
цитирайки услужливо заека от руския мултипликационен сериал „Ну, 
погоди!”. 

Направеното наблюдение върху речта на К. от посочената възраст 
дава основание за някои обобщения. 

Речевото развитие на детето не се отличава особено от развитието на 
други деца билингви. 

Състоянието на речта на К. на този етап доказва, че изборът на 
нейните родители по-късно да започне усвояването на английския като втори 
език е добър. 

Всички забелязани случаи на интерференция в речта на детето са от 
английски в български език. 
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The article deals with the specificities of the precedent nouns and precedent text (J. 
Karaulov’s term), which function in the text by means of their differential features and are 
dependent on changing social circumstances, relations and moral codex of society. 
Precedent nouns are very common in mass media for expressing stylistic, aesthetic, cultural, 
social and ideological functions in the linguistic worldview. 
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 В съвременната лингвистика вниманието на изследователите е 
насочено  и към механизмите за разкриване на явлението, наречено 
интертекстуалност. Определяща роля за разкриване на съдържанието на това 
явление имат понятията прецедентен текст (ПТ) и прецедентно име (ПИ). 
Понятието “прецедентност”, въведено от Ю. Н. Караулов, определя като 
прецедентни онези текстове, които (1) са значими за една или друга личност в 
познавателно и емоционално отношение, (2) имат свръхличностен характер, 
т.е. са добре известни и на обкръжението на дадена личност, в това число на 
нейните предшественици и съвременници и накрая, такива текстове, (3) които 
езиковата личност постоянно използва в речевата практика [Караулов 1987: 
216]. Прецедентността или “прецедентния феномен” включва прецедентно 
име, прецедентна ситуация, прецедентен текст е прецедентен израз [Гудков 
1999; Красных 1998]. В. В.Красных определя понятието “прецедентно име” 
като индивидуално название, свързано или с широко известен текст или с 
прецедентна ситуация. В процеса на комуникацията прецедентното име се 
актуализира посредством диференциалните признаци на даденото 
прецедентно име. Функционална особеност на прецедентното име е неговата 
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способност да се употребява като “сложен знак”, който съдържа освен 
определено количество значения, така също и инвариантно възприемане на 
“предмета”, който стои зад името [Красных 2003: 197-209]. Не по-различно е 
и определението, дадено от Д. Б. Гудков. Той определя това понятие като 
индивидуално име, свързано или с широко известен текст, или със ситуация, 
известна на носителите на езика и характеризирана като прецедентна; 
прецедентното име е име-символ, което назовава съвкупност от еталони с 
определени качества [Гудков 2003: 149]. 

Прецедентните имена могат да бъдат разглеждани в различен аспект: 
лингвистичен, лингвокултурологичен, литературоведски, исторически. За 
прецедентните имена са характерни експресивност [Телия 1991; Лукьянова 
1986; Хазагеров 1997; Попова 1979, 1975] и образност [ЛЭС 1987; Ольховиков 
1999], висока степен на емоционално въздействие, точна и кратка 
характеристика на явлението, обусловено от употребата на прецедентното 
име. Прецедентното име притежава ярка стилистична, естетическа, 
културологическа, социална, идеологическа маркировка в езиковата картина 
на света, която е присъща на носителя на езика в лингвокултурологичното 
общество. 

Прецедентното име изразява ценностната ориентация на 
лингвокултурното общество. Корпусът от прецедентни имена в това общество 
е променлива величина, която зависи от промяната на обществените 
отношения, социалните условия, изменение на отношението към моралните 
ценности в обществото. В състава на прецедентните имена текат процеси на 
отмиране на остарели понятия и поява на нови. Употребата на прецедентните 
имена е особено характерна за информационните средства в обществото, в 
които се отразява всяко изменение на политическия, социален и културен 
живот. Все повече изследователи обръщат внимание на феномена 
“прецедентно име” [Отин 2006; Хватова 2004]. 

В резултат на историческото развитие на обществото и създаване на 
литературните традиции в него се формират прецедентни текстове и 
прецедентни ситуации, които се вербализират във вид на изречения, 
фразеологизми, крилати мисли, прецедентни имена и изрази, езикови клишета 
и стереотипи, устойчиви сравнения и др. Те имат символно значение, 
изпълняват конотативни функции и са способни да осъществяват предаването 
на културната информация на следващите поколения. Този “стереотипен 
образно-асоциативен комплекс” е характерен за даден социум и се употребява 
в речта на представителите на този социум [Телия 1988:30]. Някои 
прецедентни единици имат универсален характер и затова се наблюдават в 
много езици (такива са, например, библейските изречения, известни факти от 
световната история и литература и др.). Прецедентните единици отразяват в 
текста националните културни традиции, исторически събития и лица, 
митологията, паметниците на изкуството, факти от литературата, 
произведения на устното народно творчество. 



Разглежданото езиково явление е често срещан похват на експресия в 
съвременната българска преса. Тук е изложена част от употребените в езика 
на масмедиите прецедентни имена. 

Нерядко авторите на вестникарските материали се обръщат към 
библейски изрази, за да изразят своите внушения към читателя.  

Десетилетия наред в деня на Христовото разпятие центърът на 
Панагюрище се изпълва със сергии, атракциони и кебапчийници, издигна глас 
в градска пустиня Инициативният комитет (в. Сега). Библейският израз 
глас на въпиющия в пустинята се употребява със значение ‘напразни думи, 
безрезултатни призиви, които не намират отклик’. Пророк Исайя чрез 
предвестника призовава израилтяните да направят пътя на Бога прав през 
степта. Но неговият призив не бил чут и останал “глас [на въпиющия] в 
пустинята” (Исайя, 40, 3) [СРФ 1998: 115]. Чрез употребата на прилагателно в 
посочения текст изразът е актуализиран към съвременните условия на 
конкретното селище. 

Тя ни е като знаменития жертвен козел (“козел отпущения”, както 
хубаво го наричат  руснаците, а англичаните още по-хубаво – scapegoat, 
смесвайки ботаника и зоология в едно), който поема върху своята 
снага/стъбло всичките ни грехове, да се освободим / отпуснем от тях (в. 
Сега). Употребява се със значение ‘човек, когото обвиняват за грешки, 
грехове, за които не е виновен’. Библейският израз е възникнал в резултат на 
древния еврейски ритуал за очистване от греховете, при който всички грехове 
на еврейския народ се прехвърляли върху жив козел, след което той бил 
прогонван в пустинята, “за да отнесе със себе си беззаконията в непроходима 
земя”. След този обряд всички присъстващи се смятали за пречистени от 
греха [СРФ 1998: 273]. В конкретния контекст се визира политиката в ролята 
на жертвения козел. 

На металургичния колос на глинени крака по искане на резерва бяха 
наложени две глоби от по 500 000 лева, отделно бе задължен да изплати към 
320 000 лева обезщетение (в. Труд). В текста е употребен известният 
фразеологизъм (книжен, с ироничен или пренебрежителен оттенък), 
назоваващ нещо величествено, могъщо на вид, но всъщност слабо, което 
лесно се руши. Съчетанието се отнася към библейския разказ за вавилонския 
цар Навуходоносор, комуто се присънил зловещ сън. Той сънувал огромен 
истукан, чиято глава била направена от злато, гърдите и ръцете от сребро, 
коремът и бедрата – от мед, коленете – от желязо, а краката – от глина. Камък, 
търкулнал се от планината, ударил колоса по краката, в резултат на което 
колосът бил разрушен. Жреците разтълкували този сън като 
предзнаменование за гибелта на Вавилонското царство под ударите на 
персийците. Прецедентно име изразът е станал през ХVІІІ век. Споменава се, 
че пръв го е употребил френският мислител Д. Дидро. Западноевропейските 
политици често са назовавали с този израз Русия, например, още А. С. 
Пушкин в стихотворението си “Бородинская годовщина” (1835) отбелязва 



този факт [СРФ 1998: 285]. В разглеждания съвременен текст изразът е 
актуализиран със съответното прилагателно име. 

Корпусът на прецедентните имена се попълва и от текстове, 
принадлежащи на политически личности, живели през различни епохи. 

В едно царство, в едно господарство, което впоследствие станало 
република, но пак продължило да гледа с едно око към монархията, вятърът 
на промяната се развихрил с такава сила, че направо отнесъл държавната 
власт (в. Сега). Изразът “Вятърът на промяната се вее над континента” е бил 
произнесен от британския политик и Министър-председател Харолд 
Макмилън (1894-1986) в речта му в Кейптаун на 3 февруари 1960 г. “Wind of 
Change” е и заглавие на песен на немската рок-група “Скорпиънс”, написана 
под влияние на промените, извършени в СССР [ССЦ 2006: 280]; този израз 
стана много популярен и след промените в източноевропейските страни през 
последното десетилетие на миналия век. 
 На моста над р. Рейн вчера новият президент на САЩ Барак Обама 
като че ли прокара нов “мост” между Америка и Европа (в. Труд). В 
значението на този израз се съдържа желание за създаване на нови отношения 
между довчера враждуващи общества. Думите са част от речта “За 
положението в страната” на американския президент Линдън Джонсън (1908-
1973) в конгреса на САЩ на 8 януари 1964 г. Още през март 1947 г. в Ню-
Йорк немският пастор Мартин Нимьолер е говорил за необходимостта “да се 
създават мостове между Изтока и Запада”. 
 Само преди 6 г., когато по заповед на Буш и без съгласието на много 
европейски съюзници САЩ и Великобритания нападнаха Ирак, тогавашният 
френски президент Жак Ширак ги обвини, че се опитват да превърнат НАТО 
в “световен жандарм” (в. Труд). Изразът “световен жандарм” (Policeman of 
the World) е видоизменен оборот от речта на Т. Рузвелт в Конгреса на 6 
декември 1904 г.: “В Западното полукълбо преданността на Съединените 
щати към „Доктрината Монро” може да ги принуди (...) да изпълняват 
ролята на международна полицейска сила [international police power]”. От 
средата на ХІХ в. Русия е била наричана “европейски” или “международен 
жандарм” [ССЦ 2006: 415]. 
 В езика на пресата не са малко прецедентните имена, които 
предизвикват асоциации с литературни произведения: персонажи, теми, 
действия и т.н. Например, в изреченията Байганьовската епоха възкръсва 
пред очите ни (в. Труд); И коя родна звезда като същински Данко ще размаха 
горящото си сърце, за да помогне на хората (съвсем образно казано)... (в. 
Труд) образно асоциативният комплекс отнася читателя към идеите и 
персонажите на А. Константинов и М. Горки. Следва да се отбележи, че 
възприемането на образите не може да бъде идентично за всички читатели. 
Докато всеки среднообразован читател може да идентифицира книгата и героя 
на А. Константинов, то младият читател ще се затрудни при разчитането на 
посланието от втория пример. Тук наблюдаваме деактуализиране на 
прецедентното име Данко като принадлежащо към епохата на по-възрастното 



поколение, което беше запознато от школските учебници с този герой на М. 
Горки. Подобно затруднение с възприемането на прецедентния феномен би 
могло да се получи и в следващия пример: И нищо чудно да перифразира 
възклицанието на класика: “Клаха народа, както турчин не го е клал!” в 
ехидното умозаключение: “Крадоха народа, както нито турчин, нито който 
и да било друг не го е крал!” 
 Във вестникарските текстове се срещат и доста усложнени 
прецедентни комплекси, които биха могли да затруднят възприемането на 
текста, например, ... в сравнение с опълченците на Бойко, които приличат на 
весели инструктори от ЦК на Комсомола. А Тошко Тодоров си е жив 
солдафон от военния отдел на някой окръжен комитет (в. Труд). Докато 
опълченците могат да бъдат свързани с известното стихотворение на Ив. 
Вазов, то останалите съчетания биха могли да затруднят читателите от по-
младото поколение поради липса на фонови знания за една епоха, в която те 
още не са били родени. Без тези знания текстът не може да се възприеме 
пълноценно в неговата експресивна и оценъчна оцветеност. 
 През есента на 2008 г. същата мащабна група на мисълта и 
действието, вече крайно изнервена от очакването на Годо, крещеше и 
възвещаваше настъпването на Края  с голямо “К” - толкова голямо, че зад 
него начало нито се вижда, нито вече има с каква буква да се напише... (в. 
Труд); Сто години срамота (заглавие във в. Сега); По лъжицата (заглавие 
във в. Сега). В приведените примери прецедентните имена са свързани с 
известни произведения на известни писатели. И докато първият пример 
говори директно за пиесата на С.Бекет “В очакване на Годо” (1949), то 
промените в названията на другите два примера имат индиректна асоциация с 
произведенията на Г. Г. Маркес и Й. Йовков. Последните два прецедентни 
текста следва да бъдат предмет на отделно изследване, тъй като в тях авторите 
им са кодирали много събития, факти и персонажи от съвременността, които 
изискват по-голямо внимание. 
 При възприемането на прецедентните текстове и определянето на 
значението на прецедентните имена съществено значени има 
лингвокултурната компетенция, която не винаги е релевантна за всеки 
реципиент. Обективно това е свързано с разликата в културно-историческите 
условия на всяко поколение. Всеки текст се поражда от определена езикова 
култура, затова неговото възприемане е възможно само при познаване на 
съответните пресупозиции, национално-специфични и общочовешки. 
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The paper deals with some of the absurdities and inconsistencies of advertising in the 
Bulgarian media discourse in relation to the presentation of information in the verbal 
component of advertising texts. Various ways for the promotion of different goods and 
services are analysed. Some of them referring to the structure of ads (diaries, fairy tales, 
prescriptions, etc.), others to the language used and still others to the intertextual linking. 
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combination of Cyrillic and Latin letters in a word, or the combination of two inconsistent 
words one next to the other.    
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В днешно време в българския дискурс се появяват все повече и по-

големи абсурди, продиктувани от стремежа ни да следваме неотлъчно, но и 
сляпо западната култура и начин на живот. Нищо лошо, ако това не беше се 
отразило на чистотата на българския език, в защита на която се изписаха не 
малко творения, но резултат никакъв Против използването на чуждици в 
българския език се обявиха Ив. Богоров, Ал. Теодоров-Балан, С. Радев, Т. 
Траянов, Й. Йовков, Л. Ставрева и много други [вж. Ставрева 2005]. М. 
Виденов дори се противопостави на латинизацията на надписите по магазини, 
заведения, и какво ли не още по улиците в градовете и селата на България 
[Виденов 1995]. Ст. Брезински написа немалко статии и книги за 
стилистически “украсените” и отрицателно натоварените думи и изрази [вж. 
напр. Брезински 2004]. 

Изследването е продиктувано, от една страна, от най-различните 
начини на представяне на информацията, предимно във вербалния компонент 
на някои реклами, появяващи се в българското медийно пространство, които, 
в стремежа си да бъдат оригинални и да предизвикат интереса на адресантите, 
са абсурдни или най-малкото неотговарящи на изискванията на българския 
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книжовен език. От друга страна обаче, има реклами, които са доста 
оригинални по замисъл, и наистина могат да разчитат на успех сред целевите 
аудитории.  

Преди да посоча проблемите в конструирането на рекламни текстове, 
появяващи се в България, бих искала да отбележа една тенденция в 
изписването на заглавия на български език. Напоследък всички думи в 
заглавни конструкции се появяват с главни букви по аналогия на заглавията в 
английски език. Същото “правило” се следва при две свързани думи, 
отнасящи се до някаква институция, като например “Британски Съвет”.  

Освен това, незнайно защо Плаза, като наименование на МОЛ, е в 
женски род, както и мол е с главна буква и е в мъжки род (по надпис в Шумен 
на заградените конструкции на новостроящия се МОЛ). 

В същия дух в българска реклама във в. “Стандарт” от 12 януари 2001 
г., думата “улица” е изписана на английски език с главни букви (STREET), а 
САЙТ е транслитерирана на български. Недоумение буди също и фактът, че 
думата “STREET” е съгласувана с прилагателно в мъжки род “твоят” и че е 
членувана с пълен член: 

 
И на твоят STREET ще изгрее САЙТ! 
www.street.bg 
Направете си собствена ИНТЕРНЕТ страница безплатно и лесно! 
mtel.net A company of MobilTel 

 
Не бива да забравяме, че това е реклама на компания, наложила се 

трайно на българския пазар. 
По същия начин в български реклами на Тойота Тойота е в женски 

род, но Авенсис като марка кола от серията на Тойота е в мъжки род. 
Обяснението може да бъде свързано с таргет групата на съответните реклами. 

В последно време в България се появяват реклами, отразяващи 
актуални за българина събития, но те често остават в рамките само на един 
прочит, най-вече в областта на поп-фолка и чалга начина на живот. Други 
асоциации рядко се правят, дори и това да е възможно. Както например в 
реклама на капки за очи “Офтавитал”, в която наред с конкретната 
информация за препарата, заглавната конструкция е:  

 
БИГ БРАДЪР ВИЖДА ВСИЧКО 
А ти? 
 
Съвсем естествено е по-голямата част от получателите на тази 

информация да я свържат с изданията на телевизионното шоу, а много малко 
от тях ще се сетят изобщо за произхода на станалата много известна фраза от 
книгата на Джордж Оруел “1984”: “Big Brother is watching you” (Биг Брадър те 
наблюдава).  



В рекламните брошури се забелязват интересни, но неприемливи 
съчетания, особено в заглавни конструкции. Едно от тях е в брошура за 
заведение в Стара Загора, чието име е “Царя”. Заведението е наречено 
“Ресторант & пица”. Две несъвместими думи са свързани на всичкото отгоре 
със знака за съюза “и” в английски език. 

Само ще споменем използването на чуждици, което е типично изобщо 
за българското публично пространство. В реклама за вино “Телиш” първото, 
което прави впечатление, е изписването на марката с латински букви “Tellish”. 
Втората особеност е, че това вино се оказва “флагманът на българското вино”. 
По-нататък в рекламата става ясно, че флагман е синоним на “командир на 
ескадра”, което пък се знае от много малко хора. 

Наред с не дотолкова удачните избори на рекламните агенти при 
избора на начини за предаване на информация, свързана с предлагания 
продукт или услуга, все пак в българските медии се появяват оригинални 
рекламни текстове. Явно това са нови тенденции, които започват да се 
налагат, като например съчетаването на български букви с латински в една и 
съща дума. Названието на фирмата-производител е част от друга дума, 
свързана с идеята на рекламата. Например, “ЗЕLLEНА ВСЕLLEНА”, заглавна 
конструкция на текст, рекламиращ списание “ЕLLE” в сп. “Журнал за жената” 
(бр. 26/2008). Ако се направи по-задълбочен анализ на тази комбинация от 
думи, калиграфски изписани по този начин, може да се стигне до извода, че 
списанието подкрепя призивите за екологично чиста природа. 

В същия дух е и употребата на думата “fun-тастична” в реклама на 
кола Opel Corsa. Целият текст е изграден на базата на думи, изрази и особени 
фрази, типични за разговорната реч и езика на всекидневното общуване. 
Адресантите се чувстват поласкани относно познаването на английска 
лексика. Наред с гореспоменатата дума, са използвани още думи като “фънки” 
(която отново е чуждица и едва ли се знае значението й), но и конструкции 
като “седиш си”, “има си”, “ха” (като възклицание), заедно с много 
нашумялото английско “уау”. Най-интересната употреба, според мен, е тази, 
при която съществуващи думи се произнасят два пъти, за да подсилят 
наличието на разнообразие в избора, но втория път думата се появява с 
първоначална буква “м”, като “кафе-мафе, шоко-моко, капучино-мокачино”. 
Ето я и по-голямата част от текста: 

   
C’MON! 
Новата изумителна fun-тастична Corsa 
Седиш си в кафенето на ъгъла, пийваш си кафе-мафе, шоко-моко, 
капучино-мокачино и… УАУУУ! 
Какво е това чудо, проблясващо на слънцето? Ха, това е нашата 
прекрасна чисто нова невероятна Corsa! 
С нейната нова фънки аеродинамична форма! Има си и доста по-голям 
люк на покрива… 



И целият си залян с кафето си… 
Новата Corsa. C’MON! …  
  
Буди недоумение изписването на “C’MON”, но може би това е една от 

поредните закачки в рекламата. 
Други нестандартни, но интересни употреби са 

“Тооооооооооооолкова” (удължаване на думата с цел наподобяване устна 
комуникация); появата на реклами във вид на лекарски рецепти (Deprexit® - 
Rp fluoxetine); на готварски рецепти, комбинирани с дневник (реклама на Нес 
кафе фрапе); на приказки с продължение в няколко броя на един и същ 
вестник; под формата на дневник или на лична история, много нашумял 
прийом напоследък в интеркултурното общуване, както например е рекламата 
на Банка ДСК, като в невербалния компонент се появява дори семейна 
снимка, заедно със снимката на самия “разказвач”: 

 
“В нашето семейство  
сме се научили да 
спестяваме. Защото 
имаме планове. 
 
Влогът е в Банка ДСК, 
Открит от дядо на 
името на баща ми, 
помогна на родителите 
ми да подредят живота 
си. Те на свой ред 
откриха моя първи, 
детски влог. 
С тези пари започнах 
собствен бизнес –  
моето първо 
ателие. Така още като  
малък разбрах, че 
спестяването 
има смисъл.” 
 
Александър Михайлов, 
30 г., дизайнер (част от рекламата във в. “Стандарт”/05.08.2005) 
 
По отношение на използването на предимно английски думи, и то 

изписани на английски език, е ясно, че се разчита на предварителните 
познания на адресантите (повече по този въпрос Тодорова 2001: 184-195), и не 
винаги само това, защото, особено при играта на думи, се залага на 
декодирането на интертексуалните препратки в текста, както в реклама на 



Шкода Фабиа, в която се появяват почти на 100% английски изрази: “Love at 
first drive” по аналогия на израза “Love at first sight”; слоганът “Simply clever”, 
който все пак е преведен и на български “Просто гениално” с изменение на 
значението на “clever”, което е “умен”, но е удачен избор. 

За рекламите на водка “Absolut” просто не може и да става въпрос да 
се появи нещо на български език. Явно се очаква от българския почитател на 
този продукт да е толкова на “ти” с английския език, че да изпита удоволствие 
от играта на думи, както в реклама във сп. “Капитал light” (бр. 35/2006): 
Absolut vodka in an Absolut world, absolut summer. Играта на думи се основава 
на търговската марка на водката “Absolut” и на думата “absolute”, със 
значение на “върховен, превъзходен”. 

Рекламните агенти на това списание са явно много находчиви и 
изобретателни, защото в реклама на продукти на Pizza Hut по своеобразен 
начин се преплитат новоизмислени думи, или оказионализми, и английски 
думи, с дискурса на филмовата индустрия: 

 
Happy End 
Pizza Hut представя  
Пицата с невероятен край 
Една мега продукция с обиколка 
От 100 сантиметра, изпълнена с 
Вкусен колбас… 
> 3 номинации СОСКАР 
> гладна мъжка роля 
> вкусов монтаж 
> кулинарни ефекти 
 
Интересни препратки се правят в радио реклама на Nescafe 3 in 1, Като 

се използват асоциациите на група “Ъпсурт” с “absurd”; в реклама на Dynamix 
– Live now, sleep later (Живей сега, спи по-късно/по-нататък) – таен код, 
разбираем само за тези, които използват продукта; както и “Дай на макс”, 
много близко по звучене с Dynamix. 

При рекламите на вафли “Споко” и “Family wafers” се употребяват 
думи, характерни и типични за младежкия жаргон – “пич”, “човече”, “брато”; 
“нямам пауър” (отново разбираемо само за определена социална категория от 
хора); презареди си батериите, ти си машина. В телевизионна реклама на 
“Family wafers” е интересен наратива: “Сбъркал си автобуса бе, пич; не се 
вкарвай в нек’ви филми, брато”. 

Манията за оригиналност прави още по-абсурдно изписването на 
български текст с латински букви. Например: 

 
nie shte predstavim vashiat biznes v internet 
proektirane 
dizajn 



izpalnenie 
marketing 
reklama 
obadete se! (в. “Сега”, 30 март 2000 г.) 
 
Единственото обяснение може евентуално да бъде, че по това време 

започна изписването на български думи с латински букви в чатовете в 
Интернет, и рекламата може да е предназначена за младежка аудитория, която 
ползва този начин на общуване, въпреки че възрастовата граница на 
преобладаващата част от тези потребители е най-вероятно под двадесет 
години. 

Находчивостта на рекламните агенти явно не започва и свършва с 
предложените за размисъл текстове и в това няма нищо лошо, стига то да не 
“навреди” по някакъв начин на книжовността на българския език, за която все 
пак повечето българи радеят. 
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CONTEMPORARY BULGARIAN LITERARY LANGUAGE  
IN THE ONOMASIOLOGICAL ASPECT OF A COMEDY BY IVAN VAZOV  

Katya Issa (Sofia ) 
 
The article examines two nominative text units in one of the less known comedies of Ivan 
Vazov – the name of the main character and the title of the comedy. The anthroponym refers 
to the semes as minimum units of the content’s plan which are created and displayed as 
stylistic marks. In addition to this the title of the comedy highlights the spatial framework of 
the plot, too. The onomasiological aspect of the text studied reveals certain cross sections 
and interconnections between the image of the main character and the meaning of the title. 
The speech non-one-word nomination of the title taken from the folklore speech 
corresponds to the language one-word nomination of the character’s name imposed on the 
standards of the contemporary Bulgarian literary language and grammar. 

Key words: stylistic marks, onomasiology, contemporary Bulgarian literary 
language. 

 
 

 Към богатството на класическите художествени произведения ние 
пристъпваме със знанието на нашето време, търсейки в тях черти на нашата 
модерност, отговори на нашите въпроси и решение на нашите проблеми. 
Разсъжденията върху смисъла на тяхната символика променят своята посока 
от ден на ден и от век на век, откривайки придадения в тях смисъл и сами 
полагащи смисъл. Пресечните зони на различните смисли – изконно-символна 
и интерпретационна – възникват от средата на езика, който вече се е състоял и 
където всичко вече е било казано по определен начин в определена езикова 
форма. Това дава възможности към всяка художествена творба да се отправи 
интердисциплинарен поглед, при който логико-семантичният подход може да 
се съчетае с ономасиологичен, доколкото ономасиологията наред със 
семасиологията изгражда основата на семантиката. 
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 Ономасиологията, като теория на номинацията, изправя пред 
лингвистичната мисъл предизвикателства за изработване на единна 
концепция за връзката между понятийното мислене и езиковото означаване. 
Тя отговаря на въпроси като „к а к се осъществява именуването на предметите 
и явленията от действителността със средствата на езика и к а к ъ в е 
резултатът от такова означаване в работещата система на езика” (Митев 2008: 
11). Резултатът е установяването на всеки книжовен език. И въпреки че 
символните знаци са непрозрачни, тъй като първичният небуквален и открит 
смисъл визира чрез аналогия един вторичен смисъл, даден (сякаш) сам по себе 
си, създаването на един език, в нашия случай – на новобългарския книжовен 
език – може да се проследи и да се опише неговата история. 
 Историята на новобългарския книжовен език има различни обекти на 
описание. Един от най-ценните е езикът на драмите през Възраждането, 
които, наред със задоволяването на естетическите потребности на българския 
народ, формират до голяма степен новобългарския книжовен език. „При това 
театърът има големи възможности за влияние върху езиковите вкусове и 
езиковото съзнание на своите съвременници като най-масовото изкуство 
тогава. Още повече че езикът на българската възрожденска драма е 
въздействал не само по писмен път, както езикът на останалата книжнина, а и 
по устен път и със силата на художественото внушение” (Вачкова 1997: 27). 
 Тук се спираме на една от комедиите на Иван Вазов. Въпреки че 
драматургичното творчество не е най-силната страна на Патриарха, то 
кореспондира най-пряко със зададената тема за връзката на създаването на 
новобългарския книжовен език и неговото пряко внушение върху публиката. 
Най-силно въздействие оказват историческите драми на Вазов от периода 
1908 – 1921 г.: „Борислав” (1909), „Към пропаст” (1910) и драматическата 
хроника „Ивайло” (1911) и „Престолът” (1934-1935). Предмет на тези пиеси са 
известни исторически кризи, които се развиват главно в българските дворци в 
кръга на царското семейство и само отчасти проникват до широките народни 
маси („Ивайло”). В този период вече имаме книжовен език, изграден върху 
народна основа, с жива, разбираема за зрителите, реч. Мерило за дълбокото 
впечатление, което са произвеждали, са случаите, в които някои зрители са ги 
гледали по 20 пъти (Ангелов 1950: 307). Само през първия сезон (1908-1909 
г.) „Борислав” е представяна 42 пъти. Още преди да преживее първите си 
шумни театрални успехи, Вазов започва да прави драматизации на свои 
епически произведения: „Руска” (1883) – от поемата „Загорка”, „Хъшове” 
(1894; 1899) от повестта „Немили-недраги”, „Под игото” и „Казаларската 
царица” от съответните романи. Направо изработена като драма е 
„Белодушков”, изобразяваща картината на политическите борби от мрачната 
епоха на Стамболовия режим, а като комедии – „Михалаки чорбаджи” (1882), 
„Вестникар ли?” (1900), „Кандидати на славата”, „Службогонци”. 

Комедията, която тук сме избрали, се казва „С чужди драг, в къщи 
враг”. Тя е намерена в папката с неиздадени съчинения на Иван Вазов, 
съхранявана в Народната библиотека „Кирил и Методий”. Намереният 



ръкопис носи дата 19 февруари, 1900 г. От по-късни интервюта става ясно, че 
Вазов гледа на тази пиеса като на непретенциозен битов фарс, глума, на която 
не държи особено. Най-вероятно авторът съзнателно я е оставил, за да се 
върне към нея след време и да я преработи. Дори към издадени произведения 
Вазов се е отнасял така – продължавал е да работи върху езика им и след 
публикуването, внасял е поправки в текстовете, наложени от непрестанното 
търсене на по-сполучлива езикова форма. И днес в текстовете му във всички 
жанрове се наблюдава една добре изявена саморефлективност. Те се градят и 
разрастват самонаблюдавайки се и самокоригирайки се, използвайки 
различни средства за това, като самопародията, огледалния принцип, новата 
редакция, отразяваща изграждането и развоя на нашия език. 

Ролята на Иван Вазов в областта на езика не произтича автоматично 
само от характера и значението на неговото литературно творчество, нито от 
вродената му дарба. Тя се дължи в голяма степен на неговото съзнателно и 
активно отношение към различните въпроси, свързани с практиката и с 
устройството на книжовния език. Постепенното оформяне на национален 
книжовен език с новобългарски лексикален фонд и новобългарска граматична 
система и фразеологични елементи се забелязва и отбелязва още от първите 
ни езиковеди: „Мирогледът на Иван Вазов налага ясен отпечатък не само 
върху неговото литературно творчество, но също и върху неговата езикова 
теория и практика... [и]... изиграва твърде съществена роля в живота на нашия 
език” (Андрейчин 1950: 159). Самият Вазов открито заявява отношението си и 
отговорността, която поема към усъвършенстването на езика ни. Още през 
1883 г., пет години след Освобождението, той написва стихотворението 
„Българският език”, в което влага ясно и правилно разбиране за значението на 
езика в живота на народа. Със своя верен усет и реалистичен ум поетът 
схваща езика като най-ценно народно достояние, което не бива да бъде 
подценявано и отричано. Стихотворението завършва с преклонение и обет 
към езика, който народният поет на България изпълнява с чест до края на 
живота си. След повече от три десетилетия Вазов пише ново стихотворение за 
езика, по-малко познато днес, публикувано в сбирката „Песни за Македония”, 
озаглавено „Езикът наш”. А в последната му стихосбирка от 1919 г., „Люляка 
ми замириса”, откриваме още едно стихотворение, посветено на българския 
език и запазило художествената си стойност и днес. Това е „Родна реч”, 
възпята вече като един високо обработен и богат културен език, превърнал се 
за поета и за всеки един от нас в „звук сладък, най-мил в звуковете”. Освен в 
поезията, Вазов изтъква своите фактически преценки и в редица очерци, 
статии и критически бележки. В така наречените „бежливи бележки” 
(Събрани съчинения ХХІ, 368, 370), в очерка „Нашият поетичен език”, 
авторът задава куп реторични въпроси и с гордост им отговаря: „Хубав ли е 
нашият език? Хубав. Звучен ли е? Да... Той е гъвкав, преливен, ярък в 
звуковете си, разнообразен в интонациите си, енергичен, бих казал, 
мъжествен. А поради падането на ударенията не на същи слогове на думите, 
той, както и руският, обладава богата ритмичност, годен е за всички 



стихотворни форми, ползува се с безкрайно богатство от рими мъжки и 
женски и е способен за най-музикален стих... И ние си го обичаме, като едно 
от най-скъпите наследства, завещани нам от дедите ни” (Вазов, цит. по 
Андрейчин 1950: 163). 
 В началото на своето творчество Вазов се опира на школата на 
Каравелов и Ботев, в която има до известна степен установена граматична 
норма, създадена въз основа на речниковия фонд на копривщенското наречие; 
и културно-политическа терминология, изградена върху заети конструкции от 
руския език. Правописната система на тази школа е най-прогресивната за 
онова време, защото се опира здраво в лексикално и граматично отношение 
върху живата народна реч. Всички важни течения в строителството на нашия 
книжовен език през последните десетилетия преди Освобождението се спират 
върху източнобългарски наречия. Това не е случайно и не е свързано само 
външно с факта, че най-изявените наши книжовници от онова време 
произхождат от източнобългарски области. По-бързото икономическо 
развитие на областите около Средния и Източния Балкан, което е исторически 
факт, довежда до по-подчертано изпъкване и налагане на източнобългарски 
елемент в икономическия, културния и политическия живот в национален 
мащаб. „Заедно с това изпъква постепенно и източнобългарската реч като 
естествена база за оформяне на една общонационална езикова система. Този 
процес се е развивал не само по книжовен, но също така и по устен път. 
Историческата роля на Вазов тук се състои в това, че той схваща правилно и 
подпомага със своя голям талант, по силата на личната си връзка с 
източнобългарската реч, тенденциите на общественото развитие в областта на 
езика. В случая той проявява завидно реалистично чувство, като държи сметка 
за по-разпространената практика” (Андрейчин 1950: 168). 
 За установяването на нормативност в морфологията на 
новобългарския книжовен език основна заслуга има правописната система на 
Марин Дринов, прилагана в изданията на Браилското книжовно дружество. 
Въпреки че следва основните принципи на Каравелово-Ботевската езикова 
школа, Вазов проявява още от началото на книжовната си дейност ясно 
предпочитание към Дриновата правописна система. Школата на Каравелов 
има ярко изразена и географски ограничена диалектна основа. Тя обхваща 
малък брой селища около Копривщица. Нейното налагане е естествено преди 
Освобождението, осъществено в условията на емигрантския печат поради 
огромния авторитет на Любен Каравелов като политически идеолог и писател. 
Приобщаването към тази школа и на Ботев издига още по-високо нейния 
авторитет и тя се налага като установена вече езикова форма на 
революционната идеология. След Освобождението потребностите са други. 
По-консервативната школа на Дринов всъщност е по-близка до родното на 
Вазов сопотско наречие, но не това е причината той да предпочете Дриновата 
правописна система, а фактът, че тя съответства на много по-широка околна 
говорна област. Така Вазов заема от Марин Дринов окончание –и при 
съществителните имена от мъжки род, множествено число (у Каравелов 



окончанието е –е); тъмните глаголни окончания в първо лице, единствено 
число на глаголите от І и ІІ спрежение (у Каравелов те са с ясни крайни 
гласни); местоименните форми ме, те, се (у Каравелов ма, та, са); и по този 
начин допринася за преодоляването на някои подчертано диалектни 
особености на школата на Каравелов и Ботев. И към Дриновата езикова школа 
Вазов не се отнася безкритично. Например, той употребява член при 
прилагателните –ият (у Дринов прилагателните окончават на –ий); дава 
място, макар и не последователно, на краткия член –а, -я; на меките глаголни 
окончания (любя, мисля) и др. „Така диалектната изходна база на нашия 
книжовен език се връща, във връзка с Каравеловата и Ботевата практика, пó 
на изток от Копривщица, към широката област на един относително по-слабо 
диференциран комплекс говори” (Андрейчин 1950:167). Вазов иска да 
постави книжовния език върху фона на обективните исторически процеси и 
тенденции в икономическия и културния живот на нашата нация. Така той 
преобразява и собствения си език, подлагайки го на непрекъснато развитие в 
течение на полувековната си книжовна дейност. Езикът на Иван Вазов се 
подчинява на общото развитие като възприема новото, наложено от живота, и 
като го създава сам, вземайки от различни диалекти звучни народни думи, 
които той превръща в национални. В пътеписа „В недрата на Родопите” Вазов 
споделя: „Слънцето залязваше вече зад високия рът, изпречен като стена над 
Белово, отвъд реката. Това време тук се нарича „заник-слънце”, прекрасен 
български термин, както и „изгрев-слънце”, който другаде чух. Но пишущите 
братия никога не им дават достъп в литературния език, а ги заменят учено с 
километрическите и чужди на духа на българския език: „изгряването на 
слънцето” и „захождането на слънцето”... Въобще народът не обича 
проточеностите и грижливо ги избягва... Той употребява дума п р и з о р и 
вместо „пукване на зората”, н а п ъ н вместо „напъване”, т ъ т е н вместо 
„тътнене”... и пр. Нашите писатели трябва да изучават езика на народа. 
Недостатъците на техния език се дължат в много случаи колкото на 
безвкусието, толкова и на голямата им убогост в знанието на езика, който тъй 
добре знае народът” (СбНУ, т. VІІІ, 1892, отдел ІІ, стр 10, цит. по Андрейчин 
1950: 170). Писателят, според Вазов, трябва да бъде твърде внимателен към 
своя език, да умее да спазва изискванията за граматична правилност, яснота и 
достъпност, простота и естественост, чистота и изящество. Ако постоянно 
обработва и усъвършенства своите изразни средства, писателят ще обогатява 
и усъвършенства и българския език, номинирайки българската 
действителност. 
 В произведенията, писани след Освобождението, Иван Вазов вмъква 
един нов елемент в сюжетирането. Този елемент извежда всекидневието от 
неговата статичност и ракурсност и се превръща във важен функционален 
компонент на съдържателния план на съответното произведение. Този 
компонент се проявява в интересни междутекстови сюжети, любопитни като 
интерпретаторски заигравания. Това са театралните постановки, представени 
в белетристичните му творби от героите на тези творби. В „Под игото” 



„гледаме” „Многострадална Геновева”, в „Немили-недраги” – „Изгубена 
Станка” и т. н. Сама по себе си тази „театралност” съдържа податки за 
психологията на творческия процес у Вазов. Тя е тип художествена условност 
и заема важно място в текстостроенето на белетристичната творба. 
Театралността не е само характерологичен елемент в персонажната система 
на произведенията, но и постъновъчен елемент в структурирането на 
отделните епизоди. Така „театралната сцена и театралното надхвърлят 
рамките на конвенционалното понятие и се превръщат в неделима част от 
повествувателната тъкан на текста” (Димитров 2007: 19). Същият автор 
разказва, че в Пловдив у Вазов се заражда силен интерес към театъра. Във в. 
„Народний глас”, редактиран известно време от него, се откриват редица 
отзиви, мнения, рецензии за театрални представления, давани по това време в 
града. Като включва в скучното ежедневие приключение и театър, Иван Вазов 
преследва, както и с усъвършенстването на езика ни, същите свои 
моралистични и назидателни цели за духовното израстване на българската 
нация. „Театралността в поведението на персонажите е удобна база за 
пародийните раздвоявания на отношението на текста към тях, а сказовата 
повествователност е непрекъснато взривявана от речевите театрални практики 
на героите, подчинени на декламацията, жеста, патоса, клишето, цитатността” 
(Димитров 2007:20). 
 „Известно е, че към езика на едно художествено произведение може да 
се подходи по различни начини. Когато се анализира от гледна точка на 
художествената му функция, то е обект на стилистиката. Когато пък на него 
се гледа като на документ за състоянието на книжовния език в даден момент 
от развитието му, езикът на творбата е обект на науката за книжовния език” 
(Вачкова 1998: 4,5). Целта на нашето изложение е да намери пресечни точки 
в комедията „С чужди драг, в къщи враг” и в двете насоки. Ще направим опит 
да установим вътрешните механизми на пресичане между каноните на 
общественоангажираната литература, изградена върху завършения вече 
новобългарски книжовен език от една страна, а от друга – пробивите на 
субективно-индивидуалистичното и психологичното у Вазов, разширяващи 
вътрешносмисловия си обем, въпреки че езикът на автора през 1900 г. е все 
още твърде експлицитен, за да вмести в себе си модерното усещане за 
метафизичното. Спираме се на две номинативни единици в текста – името на 
главния герой и името на комедията. Запазеният ръкопис съдържа много 
несъобразности и поправки главно в имената на героите. Госпожа Ботушанова 
в списъка на действащите лица е Мария Ботушанова, а в текста – Таска. Тончо 
отначало се явява като Иван, а след това Иван е името на слугата. Андон се 
нарича ту Антон, ту Михаил, после се установява на Андон. Тези поправки не 
са единственото доказателство за изключителната прецизност, с която Вазов 
именува героите си. Модата на прякорите по онова време е съществен 
показател за търсенето на нова идентичност чрез името. Обикнатият от Вазов 
похват – да назовава героите си с имена, които ги характеризират – се вижда в 
много от творбите му. Тук ще споменем само някои: Белодушков; Квасников; 



Бойчо Огнянов, а и Краличът; други – по-завоалирани, например Рада, на 
която веднъж Колчо казва, че трябва да се радва, нали такова е името й; 
самият Колчо – сляп и немощен, но стълб на родолюбието и саможертвата; и 
др. Името на главния герой в „С чужди драг, в къщи враг” е Койчо Коев. Не е 
променяно, така е замислено и това, според нас, не е случайно. И то като 
другите имена знаци внася важен характерологичен елемент у персонажа. 
Различното в това име е в когнитивното значение на думите. Да се говори за 
когнитивните аспекти на думите, означава да се посочат типовете 
информация, които могат да бъдат изразени в пределите на дадена дума. У 
другите герои това са качества на характера, изразени със съществителни или 
прилагателни имена. Коренът и на двете имена на Койчо Коев (личното и 
фамилното му име са еднакви) е въпросителното местоимение кой. КОЙ е 
Койчо? Как с един въпрос се формира концептуалната представа, понятието 
за един противоречив и противоположен характер? Ономасиологичният 
анализ назовава предметите и явленията като нещо отделно от другите, но и 
като нещо общо, което носи в себе си изразени или скрити свойства на целия 
клас предмети. Номинативната функция на езика дава имена на предметите и 
явленията от действителността, но въпросителното местоимение не дава, а 
задава смисъл. Читателят трябва да търси отговор в комедията. Може би Коев 
е няКОЙ (същият корен има и неопределителното местоимение), човек важен, 
работещ в министерството. Може би пък е ниКОЙ (коренът на отрицателното 
местоимение е същият) и затова се държи грубо и жестоко с близките си – 
начин да пребори собствените си комплекси. При всички положения той е 
двойствена натура, най-успешният лицемер, човек, КОЙто, даже без никаква 
причина, се скъсва да се подмазва на всички чужди хора, като стига до там, че 
сам се учудва на безсмисленото си поведение, породено навярно от 
„българска простотия” (коренът и на относителното местоимение е същият, 
но КОЕ в живота не е относително). Знаковият характер на имената, както и 
самият процес на номинацията представлява езикова реализация на 
човешкото мислене. Не е ясно дали Вазов нарочно или интуитивно е положил 
в номинирането този път несубстанциален елемент, чийто знаков характер на 
всичко отгоре е противоположен. Ако го е направил умишлено, той прекрасно 
е знаел, че с този си постановъчен семиозис няма да бъде разбран, не и от 
КОЙ да е. С други думи, няма да го схване всяКОЙ (разбира се, че и 
обобщителното местоимение има същия корен). 

Тъй като обсъжданото име има местоименен корен, ще посочим, че 
местоименията в комедията не се различават съществено от нормативните 
форми в съвременния български книжовен език. Такова изследване (мащабно 
и на всички части на речта) прави К. Вачкова върху езика на драмите на В. 
Друмев (Вачкова 1998). Изключение (у Вазов) правят само винителните 
форми на личното местоимение нази и вази, които днес съществуват в някои 
диалекти и които отсъстват още при Друмев, у когото са насъ и васъ (Вачкова 
1998: 53). Отклонение се забелязва и при дателната форма на личното 
местоимение в единствено число, то е нему и ней. Васил Друмев избягва тези 
форми и си служи само с кратките дателни местоимения (Вачкова 1998: 56). 



По строеж и по състав системата от притежателни местоимения почти 
напълно съвпада със системата на тези местоимения в съвременния български 
книжовен език, но на места се срещат (не последователно) съкратените им 
форми, допустими и днес мойта, мойто. Възвратно-личните местоимения са 
получени от контаминацията между книжовната форма себе и народните мене 
си. Възвратно-притежателните се употребяват в комедията само в кратки 
форми и са идентични на същите в съвременния български език. Системата от 
показателни местоимения в комедията като цяло съответства на системата от 
показателни местоимения в съвременния български книжовен език. Често 
техните форми се заменят с раговорните им варианти тоя, тая, оная, 
допустими и днес. Въпросителните местоимения и техните производни са 
идентични със съвременните. Само дателните им форми кому, някому, 
излезли вече от употреба, се различават от тези в съвременния български 
книжовен език. Подобно преброяване се налага върху езика на кое да е 
художествено произведение „с оглед на участието му в процеса на 
установяване на единни норми и обогатяването на изразните средства в 
книжовния език” (Вачкова 1997:27). Вече беше установено, че по време на 
написването на комедията на Вазов този процес е приключил. Затова в името 
на главния герой, съставено, както се оказва, от вече наложена в системата на 
националния език книжовна (и народна) дума, търсим вторичен смисъл и 
определена авторова цел. С първичния смисъл се занимава ономастиката, в 
частност антропонимията, търсейки в собственото име квалификативен 
признак. По-широкият ономасиологичен аспект дава възможност да отнесем 
антропонима Койчо Коев към семите като минимални единици от плана на 
съдържанието, създадени и изведени като стилистични ремарки. По този 
начин и езикът на комедията може да се определи като участник и в процеса 
на извършване на стилистична диференциация на книжовния език. 
Механизмът, по който е създадено (или по който ние възприемаме) името, 
влияе върху създаването на образа като психологически натоварен с 
метатекстови функции. 

„В широк план номинацията разглежда и изречението, което не само 
изразява „истина или лъжа” (Г. Фреге), но означава определено събитие, което 
се и назовава със съответна езикова единица” (Димитров 2008: 13). Този тип 
номинация е оформена обикновено като изречение, като изказване или фраза, 
може и като сентенция. Такова е заглавието, името на комедията: „С чужди 
драг, в къщи враг”. Тази синтактична номинация може да се определи като 
предикативна, пропозитивна, натоварена с възможността за двойна 
референция и кореспондираща отлично с името на героя. КАКЪВ е Койчо? 
Драг? Враг? Обикновено и в заглавията на творбите си Вазов използва 
квалификативния похват. „Службогонци” ще представи службогонци. На 
всеки е известно, че с една дума Вазов създава типажи. Тук не е така. 
Заглавието трябва да зададе концептуална представа за героя, но тя е 
двуполюсна. Героят е драг, но с чуждите. Със своите той е враг. Става ясно, 
че комедията ще търси своето „смешно” в човешки субстанциалното, в по-
дълбоките, мотивиращи поведението, особености на психиката. За да използва 



ономасиологичния признак, представящ обекта, авторът трябва добре да 
подбере езиковите средства за кодиране. Не случайно и не за първи път той 
ще посегне към съкровищницата с български народни мъдрости. В интервю 
пред Шишманов Вазов съобщава, че си е служил усърдно със „Сборник за 
народни умотворения”: „Но какво неизчерпаемо богатство се крие в този 
сборник! Каква рудница е той за младия писател! Наместо да коват, защо не 
изучават неговото словно съкровище?” (Вазов, цит. по Андрейчин 1950: 170). 
Заглавието е пословица. В нея народният гений римува противоположности, в 
които намират устойчив израз установените от съзнанието и закрепени в 
обществената памет и културната традиция асоциативни връзки. Тези 
асоциации са контрастни и често срещани в асоциативните експерименти. 

Заглавието на комедията очертава и пространствените рамки на 
сюжета. „С чужди”, т. е. навън, задава опозицията свое-чуждо, представена 
последователно в цялото Вазово творчество. Своите са вътре, „в къщи”. В 
годините „под игото” те са се скрили зад високите зидове на чорбаджи 
Марковия дом и точно там са си свои. Чуждият, потисникът, е „враг”. Отново 
принципът на „кривото огледало”, използван така често от Вазов за 
изобразяване на следосвобожденската действителност, допълва смисловите 
конотации на лицемерието, двойствеността и играта. Играта е важен елемент 
от поведението на лицемера. Койчо Коев носи белезите на театралното като 
важен образоизграждащ фактор и като важен модус на своята екзистенциална 
същност. Влизайки в различни роли, той драматизира своето ежедневие и 
създава напрежение, характерно за по-високия стил, внесен от класическите 
драматургични образи, които предполагат екзистенциално вглеждане в 
проблемите. 

Пресечните точки и взаимовръзките между образа на главния герой и 
внушението на заглавието откриваме в техния ономасиологичен аспект. 
Речевата нееднословна номинация на заглавието, взето от живата народна реч, 
кореспондира с езиковата еднословна номинация на името, наложено в 
нормите на новобългарския книжовен език и граматика като местоимение, т. 
е. не-име, а нещо вместо него. Елементната, първична номинация на 
местоимението, което указва, без да показва КОЙ всъщност е Койчо, отпраща 
към събитийна и вторична номинация в заглавието, която обхваща 
траекторията между две противоположности. В съвременния български 
книжовен език въпросителното местоимение кой има същата неразчленена 
словообразувателна номинация. Тя се реализира по два начина. Единият е 
пряк – местоимението е словообразувателен елемент на редица други 
местоимения. Другият е косвен и синтактичен. Често някой задава, особено 
децата, (по невнимание, недочуване, небрежност, разсеяност или глупост) 
въпрос „Кой?”. Отговорът, шеговит и назидателен, е „Койчо”. За всеки, чийто 
роден език е българският, интерпретационният шифър на този отговор 
доставя нееднословна номинация със значение „Ами, помисли малко!”, „Няма 
да ти кажа!”, „Сам трябва да се сетиш” и/или други формирования на 
ономасиологичната вариантност. 
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ПАРОДИЙНАТА СТИЛИЗАЦИЯ В „БАЙ ГАНЬО” 
ОТ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ 

 
PARODY STYLIZATION IN THE NOVEL “BAY GANYO” 

OF ALEKO KONSTANTINOV 
Albena Baeva (Shumen) 

 
The present article is a part of a larger research paper. The subject of the investigation is the 
parody stylization in the novel anthology “Bay Ganyo” [1895] of the Bulgarian writer Aleko 
Konstantinov. The interpretation is used as a mean of expression to clarify the parody 
stylization in the hero’s speech. There are elucidated some other typical artistic methods. 

Key words: parody stylization; contrast. 
 
 
В „Бай Ганьо тръгна по Европа” всеки отделен разказ е построен 

върху типична битова ситуация – на гарата, в ресторанта, в хотела, в 
сладкарницата, в операта, в банята, на погребение, при берберина, у Иречек 
(на гости), в кафенето. Обикновено в началото се разкрива по-общата типична 
ситуация, на чийто фон се откроява с отклонението, контраста, поведението 
на героя. Последица от това несъответствие е и смешното. Ситуацията, в 
случая европейската, залага нормата за поведение. Например още в началото 
– пътуването - изчезването от ресторанта и увисването на прозореца на трена, 
пришиването на джеба и т .н. Диалогът, който обикновено следва всяка 
история, е „солта” на комичното. В такъв тип постройка се открива 
повествователната форма на анекдота, който според повечето изследователи е 
най-елементарната повествователна форма. При анекдота обикновено два 
мотива се пресичат или съвпадат. Анекдотът се основава на двоякото 
разбиране на една дума, откъдето и двусмислието, и хуморът. Някои по-нови 
изследователи определят това съвпадане или пресичане посредством 
свързващ термин, което може да се основава на многозначност, омонимия. 

В „Бай Ганьо” анекдотичната структура на разказите от първата част 
не подлежи на съмнение, въпреки че съвпадането на мотивите не е изразено 
чрез отделен словесен елемент. Пример за подобен тип постройка ни дават 
повечето от разказите на Чудомир, в които посоченото езиково съвпадение е 
извор на смешното. Например в „Косачи” чрез сближението на лексемите 



кося и бръсна, в „Дум-Павли и магаретата” чрез прякото и преносно значение 
на думата магаре, в „Майката и лихвите” чрез различните значения на майка и 
лихва –дете, майка, главница, лихва и др. 

Пресичането на двата мотива, характерно за анекдота у А. 
Константинов, както се отбелязва, винаги е контрастно. Става въпрос за 
нарушение на приета норма, правило, несъвпадение относно нормалното 
поведение, което поражда смешното. Анекдотичният тип разказ в първата 
част на цикъла е подсилен и от участниците разказвачи - българи, които с 
поведението си се включват в общоприетата за средата норма. Напр. „Пия си 
пиво и зяпам” „Де бай Ганьо?” Но тази анекдотична постройка е допълнена с 
един художествен похват, който значително отделя разказа от простия 
анекдот, затова като цяло го определяме като разказ от анекдотичен тип. Този 
похват се отнася до речта на Бай Ганьо. Видяхме, че в повечето езиковедски 
изследвания тя се определя като народно-разговорна. Особеното в речта е, че 
тя е стилизирана народна реч. Стилизацията се постига чрез отбелязаните в 
изследванията турски думи, „идиотизми”, частици, междуметия. В повечето 
случаи стилизираната реч на Бай Ганьо може да се определи като фамилиарна 
реч. Под стилизация разбираме общоприетото в термина – еднородност на 
лексикалната окраска. Еднородната окраска е именно фамилиарност. За 
създаването на този род окраска от особено значение са частиците и 
фамилиарното обръщение брате, братко (”Не съм бе, брате, какво съм й 
направил”, „Как ще им ги дадеш бе, братко, гюл е това…” и др.). 

Речта на Бай Ганьо е и пародийна реч. В българската литература има 
отделни проучвания, свързани с пародията (Иванова 1964), както и 
монографично разглеждане на пародийното (Янев 1989), но показателно е, че 
в него „Бай Ганьо” отсъства. Това е в резултат от по-тясното схващане на 
пародията, характерно за литературоведските търсения. Тя се разглежда 
предимно като пародия на определен стил или творба, които се осмиват. 
Затова и до днес пародийни творби, или творби с пародийни елементи, се 
разглеждат като битови, реалистични и пр. Едва в най-ново време на 
„Чичовци” се отдава пародийна роля, „Българи от старо време” е под въпрос, 
а за „Бай Ганьо” като за пародия не се пише. Отбелязва се пародийното във 
фейлетоните, но твърде общо. Това е следствие именно от посоченото тясно 
литературно схващане за пародията. 

Вярно е, че не навсякъде в творбата пародията в речта на героя се 
основава на чужд език, макар че много са подобните случаи, затова тя се 
открива по-трудно. В какво се изразява пародийното в речта на Бай Ганьо? В 
определени случаи тя се основава на това, което Перелман и Титека наричат 
интерпретация. Интерпретацията е възможна и без пародиен ефект, именно 
такива са техните примери. Интерпретацията се схваща като средство и 
условие за вярното тълкуване на текста, в противовес на критерий като 
контекста, който от много автори се издига за достатъчен. Типичен пример, 
разгледан твърде обстойно от С. Елевтеров у нас, свързан с Алековата творба, 



е да се налагат на автора собствените идеи на пишещия, което доказват 
многобройните противоречиви тълкувания на „Бай Ганьо” (Елевтеров 1978). 

Интерпретацията се схваща като обективен критерий за правилното 
тълкуване на текста, която държи сметка за подразбирания смисъл в него и го 
съставя по същество, ако има основание да се приложи интерпретацията. Ще 
използваме примера, който предлагат изследователите, за да изясним въпроса. 
Той е от Изократ: ”Всички знаят наистина, че същите хора са причинили 
разрушението на демокрацията и изгнанието на моя баща”. Според Перелман 
и Титека тук фактите са ясни, но думите означават: изгонването на моя баща е 
политически акт, също така за осъждане, както и разрушението на 
демокрацията. Целият смисъл според тях е в подразбираната информация, 
която води до това заключение. Тъй като съобщението не се отнася само до 
факти, това, което то внушава, е една оценка. защото разликата между това, 
което е казано, и това, което е добавено, зависи от интерпретацията. Оттук 
интерпретацията на текста се добавя към фактите като различен елемент, 
когато има достатъчно основание те да се разграничат (Перелман 1958:167). 

Интерпретацията, разбрана в този смисъл, е извор на пародийното в 
речта на Бай Ганьо. Примерите изобилстват в първата част на цикъла разкази. 
Ще разгледаме някои. След гоненето на трена, ето как Бай Ганьо обяснява 
случилото се: ”Бре! Килимчето ми! Та като фукна подир него, па бяг, па 
тичане – остави се! Хеле по едно време гледам, поспря се и аз хоп! та вътре. 
Един ми поизвика нещо сепнато – хеке-меке, - аз, знаеш, не си поплювам, 
пооблещих му се насреща, показах му килимчето, нейсе, разбран човекът 
излезе. Позасмя се даже. Кой да знае, че ще се връщаме пак назад. Унгурска 
работа!” Описанието на цялата случка от героя след като вижда, че тренът 
потегля, съдържа фактите, ако използваме посочената терминология. но освен 
тях и „добавена информация”, смисълът на която има противоположна 
насоченост спрямо описаните факти, т. е. спрямо поведението на Бай Ганьо. 
Освен истината (кой да знае - незнаенето), вината за поведението му е 
прехвърлена към маджарите с показателното преиначение на името им 
„унгурска работа” вместо унгарска работа; с други думи, интерпретацията е 
противоположна по смисъл на фактите. Такъв тип комическо осмисляне се 
нарича пародия. 

Особеното в случая с творбата на Алеко Константинов е, че 
пародийното в речта на Бай Ганьо има за основа собствено поведение и 
собствена реч, което затруднява и откриването й. Примерите са доста. Ще 
приведем още някои. „Какво ми се пери! – каза с кураж бай Ганьо на 
излизане.- санким честна ли е ? Знам ги аз тукашните жени…”, „Хайде бе, 
хайде да си излезем, остави ги тези чифути – Ще ми паднат те на ръка, 
чакай!...”; „Остави се, потънах!...Тя да била леля на момчето…Нейсе, берекят 
версин, с един шамар се свърши работата. Добри хора!...”; както и 
прословутото „Булгар! Булга-а-р!” в банята. Интерпретацията, чието основно 
осмисляне навсякъде е комическо, съдържа различни смислови оттенъци – 
закана, гордост, самоизтъкване, нахалство, срам и др. Затова като цяло 



особеното в речта на Бай Ганьо според посочените елементи може да се 
определи като пародийна стилизирана реч. Интерпретацията към речта, която 
се добавя, винаги е в противоречие с реалността на фактите, които описва, 
затова и основният й ефект е пародиен. С тази си особеност речта на героя се 
отличава и от речта на разказвачите, и от речта на повествователя. 
Сравнително редки са случаите на непародийна реч в първата част: ”Брей! 
хептен магаре бил този челяк”. 

Различният характер на втората част на „Бай Ганьо се върна от 
Европа” не се оспорват от никого. Много, писали за нея, разкриват разлики в 
развитието на образа, текстът звучи гротескно, сатирично, фейлетонно според 
по-първите изследователи. Отбелязва се, че Бай Ганьо става страшен. Тези 
различия са едни от сериозните основания да се отрича единството на образа. 
Според нас анекдотичният характер на разказите от първата част с оглед на 
структурата, тук се сменя с фейлетонен, .тематиката става злободневна, Бай 
Ганьо е герой на деня - прави избори, пише вестник, резолюции и др.  

Фейлетонният характер на разказите не подлежи на съмнение. Що се 
отнася до художествените похвати, те остават същите - контраст на 
ситуацията, пародийна реч. Новото е в оголването на похватите, откъдето се 
променя и техният смислов ефект. Именно поради това оголване текстът 
звучи вече не комично, а трагикомично. Ето един пример. При сменената 
ситуация, падането на Стамболов, резолюцията трябва да се смени: ”Ваше 
Царско Височество! Небесни гръмове се посипаха върху нашите нещастни 
глави!...”, „Сега трябва да го напишем наопаки. Как да го 
напишем?...Чакайте…Одобрявате ли така: ”Небесата се отвориха и посипаха 
благодат върху нашето отечество”. Същото оголване на похватите имаме и в 
Бай Ганьо прави избори. „Ти, господине мой, тури ме в която щеш околия и 
ми кажи когото щеш да избера. Едно магаре тури за кандидат, и магарето ще 
ти избера, майка му стара!” Същото значение има и писмото, което си спомня 
Иваница Граматиков. И така, основното във втората част е оголването на 
похватите, което носи и сатиричен, и трагичен смислов момент. По 
отношение на въпроса за двата езика, може да се каже, че пародийната 
стилизация се основава на чужд език – върху вестникарска, ораторска реч. 
Стилизираната реч на Бай Ганьо от първата част се запазва, като характерна 
особеност тук е нейното снизяване чрез вулгаризми и цинизми. Поради 
оголването на похватите стилизираната публицистична реч носи карикатурен 
характер. 

Във връзка с художествения похват на контраста интерес 
представлява поставянето на темата в началния разказ – „оплескахме я ний”. 
Тя се залага по различен начин и е трикратно повторена. Първият път 
шеговито е загатната във веселите разговори на компанията – „Долу 
Арпакаша! – извика Мойше и след него цялата компания зарева „долу!” и 
накараха най-сетне ЕТИОПСКИЯ ЦАР да млъкне”. 

Втори път чрез невинното детско пеене по мотиви на националния 
химн „Шуми Марица” - ”До-лу-лу, до-.лу, до-лу-лу, до-лу, до-о-лу, до-о-лу, 



до-лу Стамбо-лов!” .Третият път - чрез прочитането на „Свободно слово” от 
Бай Ганьо: ”Падна Стабол…” и сърцето на бай Ганя падна в ботушите му…” 
Особеното в езиковото представяне на темата е чрез прекъснати изречения – 
Стамбо-лов, Стамбол…, както и прекъсване в самата тема и синонимното й 
представяне: ”оплес...ха-ха-ха-ха! …оплескахме я, кай, ний нея… ха-ха-ха…” 
и „Стамболов ефенди боклатмъш, Стоилов сега …” Освен все по-
нарастващото напрежение при поразяващата неочаквана новина от падането 
на Ст. Стамболов, прекъсването на думи и изречения има и друг смисъл: 
началното представяне на долу на етиопския цар, се свързва семантично със 
Стамболов, при прекъсването Стамбол…, подразбирано Цар-и-град, тоест 
падането на царя се подчертава смислово, и накрая чрез турския израз тази 
връзка е подсилена. Като при това се включва и един типичен от езикова 
гледна точка похват за Алеко - смяна на глаголното лице, което ту включва, 
ту изключва героя от ситуацията. Срв. оплескахме я ний, т. е. аз и Стамболов, 
впоследствие – Стамболов ефенди боклатмъш, равно на оплеска я той и пр. 
Този похват може да бъде светкавичен, среща се и в заглавия на фейлетоните 
му – като подчертава смисловия контраст чрез смяната на лицата, ние-вие, 
напр. „Добре сме си с турците – гледайте си кефа”. Въвеждането на темата 
чрез пародийната стилизация – пародия на лозунг, на химна, на царя - има за 
цел да подчертае (и чрез прекъсването) контраста, контрастната смяна на 
обстоятелствата. А контрастът от своя страна поставя въпроса за нормата. 

 Но преди това ни се представя случай да разгледаме ролята на едно 
стилистично средство – метафората „сърцето на бай Ганя падна в ботушите 
му”. Според експресивната теория за стила може да се каже, че метафората е 
изразително изразно средство, което чрез повторението „падна Стамбол…” и 
„сърцето...падна”, както и чрез преносната употреба на сказуемото „падна” 
заостря вниманието на читателя към това, което езикът вече е казал - „падна”. 
Но трудностите тръгват оттук, че стилистичните средства, в случая 
метафората, ако отделят вече казано, и ролята им се сведе само до емфазата, 
до отделянето, наблягането, границата между език и стил не е много ясна, 
защото се появяват и нови смислови моменти. 

Ако използваме реторическата теория, и решим да определим дали 
метафората като реторическо средство има аргументативна стойност или не, 
т. е. дали е фигура на стила или не, решението може да бъде само в полза на 
аргументацията, защото тропът служи за убеждение, свързано с основната 
тема на разказа – падането, т. е. оплескването като резултат от този 
политически акт. 

Ако се опрем върху семантичната теория и разграничим 
инвариантно от вариантно като характеристика на стила, същата метафора ще 
се включи едновременно и в основния смисъл на текста, но ще носи и 
вариации, свързани с емоционалното състояние на героя. Този конкретен 
пример показва, колко крехка е границата при разграничението на език и стил, 
въпреки че стилистичното средство не се разглежда изолирано от контекста, 
тъй като веднъж може да се възприеме като стилистична особеност, втори път 



като белег, включен в основната тематична линия и следователно като 
доказателство, макар и изразително, служещо на основната концепция. 

В първата част нормата е европейският живот, обичайният начин на 
поведение в различните ситуации, във втората част, у нас, въпросът за 
нормата е сложен. В началото е загатната двуплановост в поведението на Бай 
Ганьо по отношение на нормата, той е носител на европейската норма - „…ех, 
Пратер, Пратер!... Минавало ли ви е през ума като какво нещо е туй Пратера! 
Ама отде ще ви мине през ума. А да зема да ви разправям – не можете го 
разбра”. „Нашия „немец” - сравнението с Пратера, какво разбирате вий и пр., 
показва, че в началото мярката на Бай Ганьо е „европейската”, обаче при 
светкавичната промяна на политическите обстоятелства въпросът за мярката, 
т. е. за нормата, се обръща. Вече не другите не разбират Бай Ганьо, а той не 
разбира какво става. Неразбирането е знаменателно. То е изразено чрез 
писмото до редакцията на в. „Свобода” или на в. ”Свободно слово”, чрез 
редицата противопоставени зачерквания и накрая до заключението: ”На 
маймуни ни обърнахти, да ви земе дявол, с маскари…” Тук пародията няма 
място. Светкавичната смяна на обстоятелствата (обръщане и преобръщане) 
разкрива не само смяната на личната норма на Бай Ганьо – от европейската, т. 
е. това, че нашенците не го разбират, в друга, че той вече не разбира, но и 
установява като норма липсата на всякаква норма. Това е твърде характерна 
промяна в сравнение с първата част. 

Проблемът за мярката, нормата често се явява в тази част. Веднъж е 
разкрита като сравнение на изстъпленията по изборите с тези на Фазлъ паша и 
башибозушките орди през 1876 г. Очевидно тук нормата е върната назад, в 
робското време, представена е като норма от турско време. Друг път въпросът 
за нормата у нас е разкрит чрез думите на Бай Ганьо, които звънтят в ушите 
на Граматиков, т. е. чрез стилизация, но не вече пародийна, а сатирическа: ”И 
ний сме били малко-много в Европа и знаем тия пущини, изборите. Аз в 
Белгия съм бил…” Сатирическата стилизация тук се постига чрез съпоставка 
с обществено-политическия контекст - „България – втора Белгия на 
Балканите”. На следващо място въпросът за нормата, за нейната липса и 
минаването на мярката, се разкрива чрез писмото до Граматиков: ”Законност, 
ред, свобода, сполуката наша…помниш ли, помниш ли? - Джумбуш!” - „ 
Идеали? - ! – Суета, вятър!...”  

Характерното за различните зрителни ъгли при поставянето на 
проблема за българската норма, освен пародията в строго литературен 
смисъл, тъй като в повечето случаи в основата на разглеждане стои чужда реч, 
е и контрастът с обстоятелствата, затова и пародията, и стилизацията, са 
оголени като художествени похвати, нещо типично за втората част на цикъла. 
Поради това, в зависимост от конкретния словен контекст – исторически, 
политически, романтико-идеалистичен, те зазвучават и трагически, и 
сатирически, и саркастически. Именно по този начин схващаме особения 
ефект от оголването на похвата. 



Въпросът за единството на образа на Бай Ганьо има отношение към 
стилистичния анализ, който без неговото решение, е невъзможен. Не можем 
да отговорим кои са стилистичните, т. е. вариативните черти в образа, без да 
знаем завършен или незавършен, цялостен или не е този образ. Проблемът за 
цялостността на образа на Бай Ганьо поставя и другия, свръзан с него въпрос 
– развива ли се Бай Ганьо, защото това е едно установено литературоведско 
становище, а да се отговори на тези питания, поради естеството на текста, е 
необходим и отговор на въпроса за социалната му същност, Нещо, което се 
изисква от творбата. Трудностите идват и оттам, че действително социалната 
характеристика на героя не е очертана твърдо, в много случаи тя се преплита с 
оценки за българина изобщо. Теми и оценки, свързващи Бай Ганьо и с 
българина, се появяват в повествованието на разказвачите. А те са 
многобройни. Теми като език, патриотизъм, побългаряване, учене, четене, 
наука, възпитание, скъперничество, хигиена (чистота), наивност, 
грандомания, фамилиарност, гостоприемство, егоизъм, славянизъм, музика, 
източно пилеене на времето, завист, доносничество, политиканстване, 
бабаитлък, природа и др., са свързани, както се вижда в това изброяване на 
теми и подтеми, с голямата тема Бай Ганьо и Европа, Българина и Европа. В 
своята съвкупност съставят твърде надеждна основа за народописна 
характерология на българина. Затова не е чудно, че Бай Ганьо се определя 
като национален тип. Като правило оценките на разказвачите са негативни. 

Но този въпрос е предмет за друго изследване. 
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1. „Всичко е стилистика“ – този популярен афоризъм на М. Янакиев 

може да бъде продължен с „Всичко е синтаксис“. Овладяването на 
механизмите на синтактичното свързване е условие за успешност на 
речевото общуване. Характеризирайки ролята на предикацията, П. Рикьор с 
основание подчертава, че „само на равнище на изречение можем да отделим 
това, което се говори, от това, за което се говори. С изречението езикът се 
насочва отвъд себе си“ [Рикьор 1994:87]. 

Различните дискурсни техники предполагат определен запас от 
лексикални средства и от умения за използване механизмите на 
синтактичното свързване в съответствие с комуникативното намерение и  с 
изпълняваните комуникативни задачи. Това определя интереса към 
синтаксиса на изречението и на текста. Особено актуален е въпросът за 
изучаването на българския синтаксис от ученици, които в домашна среда 
практикуват диалект на друг език (турски, ромски и пр.); за тях българският 
книжовен език е втори език1. 

                                                 
1 Вж. по-подробно по този въпрос у Д и м ч е в  2005:267–276. 



2. В изложението, което следва, обучението по синтаксис се 
разглежда като институционално определена педагогическа интеракция. 
Тя е ориентирана към постигане на цели, представени в държавните 
образователни изисквания и в учебните програми; реализират се с помощта на 
технология, която е съобразена с познавателните възможности на 
подрастващите, с комуникативните потребности и интересите им. Това 
схващане намира израз в структурата на системата обучение по синтаксис. 

 Изучаването на синтаксис започва още в 1. клас. В 1.–4. клас се 
усвояват сведения за видовете изречения по цел на общуване и за техните 
пунктуационни особености, за строежа на кратките прости изречения (подлог 
и сказуемо). Добива се обща представа за същността и пунктуацията на 
сложното изречение. 

Системният курс обхваща обучението по синтаксис в 5.–7. клас. 
Разширяват се сведенията за строежа на простото изречение (главни и 
второстепенни части), за видовете прости изречения по цел на общуване и по 
състав (кратки и разширени изречения, едносъставни и двусъставни 
изречения). Обект на анализ са смисловите, структурните и функционалните 
характеристики на сложните изречения. Специално внимание се обръща на 
отношенията между словосъчетание, изречение и текст. Теоретична и 
практикоприложна стойност има систематизирането и задълбочаването на 
знанията и уменията, свързани с интонацията и пунктуацията на българското 
изречение. 

В 8. клас информацията за синтактичния строеж на българския 
книжовен език изпълнява експликативни и илюстративни функции при 
изясняване същността на книжовните норми. 

В 5.–12. клас проблемът за видовете синтактично свързване и за 
техните функции е първостепенен по важност при възприемане, анализ и 
създаване на текстове, предвидени за изучаване. 

3. Ориентир при изграждането на системата на обучението по 
синтаксис са целите. Те се схващат като модел на резултатите, които трябва 
да се постигнат в образователния процес – с неговите когнитивни, 
поведенски, аксиологични и емотивни аспекти. 

Когнитивните аспекти се отнасят до усвояването на информация за 
спецификата на включените в учебната програма синтактични явления. 
Усвояването на тази информация е етап в познавателния процес, 
характеризиращ езиковото и социокултурното развитие на подрастващите. От 
една страна, става дума за езикови схеми и синтактични закономерности, 
отразяващи отношенията между система, норма и реч. Синтактичната норма 
се осмисля като особеност на книжовната реч. Вниманието на обучаваните се 
насочва и към вариантите в рамката на нормата, а също така и към 
отклоненията от нормата във всекидневното общуване. 

От друга страна, когнитивните аспекти на синтактичния анализ 
отговарят на един по-комплексен, енциклопедичен подход към езиковите 
явления, при който се взема предвид не само точното отразяване на 



действителността, но и всичко онова, което съпътства езиковото реализиране 
на обективните дадености – отношението на човека към назоваваното; 
знанията, които има за него, утвърдените етнически представи за него и 
др.Вследствие на това обективното се отразява чрез система от 
концепти.Осъзнават се функциите на езика като оръдие на познанието, като 
израз на резултатите от мисленето. Овладяването на когнитивните функции 
оптимизира придобиването на ново знание, неговото систематизиране и 
съхраняване. 

С използвания в методиката на обучението по български език термин 
информативно-познавателни цели се подчертава ролята на образователния 
процес за овладяване на познавателните функции на езика. Осъзнава се, че 
разликите между простото и сложното изречение не са в семантичен план, а в 
структурната организация на синтактичните единици (простото изречение 
съдържа едно предикативно ядро, сложното – две или повече ядра). 

Като специфична синтактична проблематика се разглежда 
синтактичното свързване между думите в словосъчетанията и в простите 
изречения; между простите изречения в сложното изречение. В рамките на 
двата типа свързване се конкретизират съчинителните и подчинителните 
отношения. При подчинителното свързване се разграничават предикативните 
отношения (между подлог и сказуемо) от непредикативните отношения (при 
съгласуване, управление, прилагане, предложно свързване). Специален акцент 
се поставя на функционалните съответствия между второстепенна част на 
простото изречение и подчинено изречение в сложното съставно изречение. 

Като задължителен елемент от синтактичната и смисловата 
оформеност и цялостност на изказа се схваща неговата интонация. 

Поведенските аспекти на образователния процес по синтаксис имат 
пряко отношение към уменията за създаване на текстове, различни по тема, 
жанр и стил, както и към извличането от тях на информация, нужна за 
резултатността на комуникативноречевите актове.  

Възприемането и създаването на текстове има не само инструментална 
стойност за речевото общуване. „Говоренето на един език е включване в 
управлявана от правила форма на поведение“ [Сърл 1977]. Това е дейност, 
която изостря стилистичния усет на обучаваните, тъй като позволява на 
практика да се прилага изученото за стилистичната диференциация на 
синтактичните средства и за условията, при които е уместно използването на 
определени текстови синоними. 

Важността на културологичните аспекти произтича от факта, че 
възприемането и създаването на текстове е инструмент за осмисляне на 
специфичните форми на съществуване на човека и на обществото [Флиер 
2000:312]. Дава се отговор на въпроса каква е връзката между език и култура, 
какви модели на интерпретация на тези връзки съществуват. Разкриват се 
възможности за осмисляне на проблеми, актуални за съвременната 
социокултурна действителност, както и да се търсят начини за развиване на 
нравствените ценности на подрастващите (аксиологични аспекти). 



Усъвършенстват се уменията да се разбират предимствата на различни 
ценностни системи. Необходимостта да се използват възможностите не само 
на логико-познавателната сфера, но и емоционалното въздействие на 
текстовете за постигане на мотивация, за създаване на отношение към 
заобикалящата учениците действителност определят ролята на емотивните 
аспекти. Поражда се отношение към българския език и към неговия носител – 
българския народ, към богатството от изразни възможности на българската 
реч. 

4. Технологията, схващана като реализация и конкретизация на 
теорията във форма, удобна за практическо използване, е инструмент за 
овладяване на синтактични понятия и закономерности, за постигане на 
определени резултати. Известни са случаи, когато учениците са осведомени 
за същността и функциите на понятия, свързани със синтаксиса, пунктуацията 
и интонацията на изречението, но допускат слабости при създаване на 
изречения и при тяхното пунктуационно и информационно оформяне. Не е 
случайно, че в когнитивната психология се разграничават понятията 
декларативно знание от процедурно знание [Величковски 2006:287]. Докато 
декларативното знание е фактологично знание, процедурното знание се 
свързва с изпълнението на определени дейности (какви действия в каква 
последователност и при какви условия са най-резултатни).2 Подобна 
постановка дава основание да се търсят разликите между езикова 
компетентност и езиковедска компетентност. 

Езиковата компетентност се характеризира чрез процедурните знания 
на индивида, прилагане на които допринася да се решават определени 
комуникативни задачи и да се възприемат устни и писмени дискурси. 
Прилагат се стратегии за изпълняване на съответните задачи. Езиковата 
компетентност е имплицитното знание, знанието „как“ (в понятийната 
система на Джон Сърл), знанието „само намиращо се в съзнанието“ [Леонтиев 
1983:250]3. 

Езиковедската (лингвистичната) компетентност се определя чрез 
декларативните знания на индивида за езика като семиотична система от 
знаци (в случая за синтаксиса на българския език). Експлицитното знание е 
знанието „какво“ (Джон Сърл), знанието на „съдържание, актуално 
осъзнавано“ (А. Леонтиев). Чрез езиковедската си компетентност ученикът 
осмисля лингвистичната същност на синтактичните факти, функциите им при 
общуването в различни социокултурни сфери. Инструмент за осъществяване 
на тези цели е метаезикът на лингвистичната наука. 

Единството между декларативните знания и процедурните знания, 
овладявани на занятията по синтаксис, осигурява оптимална езикова 

                                                 
2 Методическа интерпретация на отношенията между декларативни и процедурни знания, които 
обучаваният трябва да овладява, вж. в Рамка 2006:21–22, 127–131. 
3 „За да е „осъзнато“, т.е. съзнателно да се контролира, дадено съдържание, за разлика от 
актуално осъзнаваното, не е нужно в дейността непременно да заема структурно място на цел“ 
(пак там). 



подготовка и е фактор за развитието на комуникативноречевата 
компетентност на подрастващите. 

Функционалността на опозицията знанието какво – знанието как в 
процеса на изграждане на комуникативноречеви умения се обуславя от 
спецификата на обучението по български (първи) език (1) като вид речево 
общуване и (2) като средство за подобряване резултатността на речевото 
общуване. Единството между прагматични и когнитивни функции осигурява 
успешността на езиковите занятия. Това става ясно и от следващите примери 
от учебници по български език за 5.–8. клас (Издателство „Булвест 2000“). 

Д е к л а р а т и в н и  з н а н и я 
Съчинителното свързване е свързване между еднородни части в 

простото изречение; между прости изречения, смислово и синтактично 
независими в състава на сложното изречение (5. клас). 

Сложното съчинено изречение е вид сложно изречение; простите 
изречения в състава му са самостойни по смисъл (могат да се употребяват 
самостоятелно, независимо от останалите); свързването между простите 
изречения е съчинително – безсъюзно или със съчинителни съюзи 
(съединителни, противоположни, разделителни) (6. клас). 

Съчинителното свързване  има засилена употреба  
• при изброяване 
• при открояване елементи от някаква цялост 
• за внушаване на бързина и напрегнатост на действието 
• при речева характеристика в художествени 

произведения са допуска употреба на разговорни съюзи (та, па, че 
и др.) 

• при официално общуване използването на разговорни 
съюзи се схваща като грешка (6. клас) 

П р о ц е д у р н и  з н а н и я 
Правим синтактичен анализ на сложното изречение, като: 

• откриваме сказуемото в изречението 
• изясняваме (1) отношенията между простите изречения 

в сложното изречение и (2) начина на свързване между тях 
• определяме вида на сложното изречение (6. клас) 

К о м у н и к а т и в н о р е ч е в и  у м е н и я 
• рецептивни 
• продуктивни 
• смесени – за разпознаване, анализ и преобразуване на 

изрази 
Функциите на образователния процес се разкриват чрез учебните 

задачи, които могат да изпълняват учениците. В учебната задача намира израз 
целта, дадена при определени условия, както и необходимостта от съзнателно 
търсене на адекватни средства за постигане на желани резултати. При 
изпълняването на учебни задачи се включват в действие овладените от 



индивида компетентности. Дейността по изпълняване на учебни задачи е 
известна като упражнение. 

Предпоставка за успешна работа е балансът в прилагането на 
декларативни и процедурни знания в работата по подобряване на езиковата 
култура на подрастващите. Показателен за акционалните аспекти на 
образователния процес е представеният фрагмент от урок, изнесен в 8. клас. 

К а к  р е д а к т и р а м е  г р е ш к и  в  с т р о е ж а  н а  и з р е ч е н и е 
т о? 

В писмена работа ученик е употребил изречението Иван Вазов 
представя опълченците, сражавайки се на върха. Операциите, които е нужно 
да осмисли ученикът, са следните. 

Изяснява се какво е искал да каже авторът със съответния израз. 
Установява се в какво се състои същността на грешката.  
Разкрива се как е изяснен смисълът и има ли несъответствие между 

замисъла и създадения израз.  
Осмокласниците достигат до извода, че замисълът е бил как Иван 

Вазов представя опълченците, които се сражават на върха: Иван Вазов 
представя опълченците; Опълченците се сражават на върха.  

За откриване и поправяне на грешката са нужни декларативни знания: 
– деепричастието означава действие, което се извършва 

едновременно с действието на глагола сказуемо; 
– действието, изразено с деепричастието, пояснява 

действието на глагола сказуемо; 
– вършителят на действието, изразено с деепричастието, 

е винаги еднакъв с вършителя на действието, изразено с глагола 
сказуемо. 

От неправилната употреба на деепричастието се създава впечатление, 
че Иван Вазов е вършител на действията представяне и сражаване. 

Обобщава се, че непознаването на езиковите правила (в случая на 
правилата за употреба на деепричастията) може да породи неясноти и 
неточности, което затруднява речевото общуване. 

Д о п ъ л н и т е л н а  з а д а ч а: 
Помислете в какъв контекст ще предпочетете един от следните 

синоними: Иван Вазов представя как опълченците се сражават на върха; 
Иван Вазов представя (рисува, изобразява, разкрива…) опълченците, които 
се сражават на върха; Иван Вазов представя опълченците. Опълченците се 
сражават на върха. 

Изяснете общото и различното между тези синоними. 
Подобен подход е уместен и при решаване на задачи от типа на 

следните. 
(1)Какви изречения по цел на общуване и по състав откривате в 

анекдота? 
В ресторант келнер се обръща към клиент: 

Как намирате пържолата си? 



О, намерих я съвсем случайно под един картоф от 
гарнитурата. 

Д о п ъ л н и т е л н а  з а д а ч а: 
Какво поражда комичния ефект в анекдота? За да се улесните, 

изяснете с какво речниково значение е използван глаголът намирам в двете 
реплики. 

(2) Съгласни ли сте с афоризма „Ако мислиш, че всички са срещу теб, 
огледай се – може да караш в насрещното“? Изразете мнението по поставения 
въпрос. 

Направете синтактичен, пунктуационен и интонационен  анализ на 
изречението, с което е изразен афоризмът. 

Какви микротекстове преобладават в създадения от вас текст – 
описателни, наративни, аргументативни? Какви зависимости установявате 
между вида на предпочетените микротекстове и вида на използваните от вас 
изречения? 

(3)Напишете есе, в което аргументирайте становището си по 
проблема, отразен в следното изказване: „Животът е като карането на колело: 
трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие“. 

Какви изречения преобладават при аргументацията на тезата, която 
сте възприели? 

(4) От речта на участници в телевизионни предавания запишете три 
синтактични грешки. Обяснете какви езикови норми са нарушени. Какъв е 
според вас резултатът от нарушаването на тези норми? 

Използването на тестови задачи – с мярка и с оглед на конкретни  
цели (за обучение и самообучение, за проверка и оценка) – са изпитано 
средство за по-голяма функционалност на езиковите занятия. 

(5) В изречението Вие присъствате и участвате в телевизионно шоу 
грешката е: 

а. правоговорна 
б. пунктуационна 
в. граматична 
г. правописна 
(6) В изречението Видях учителя, чийто ученици се представиха 

отлично на олимпиадата по математика грешката е: 
а. фразеологична 
б. правоговорна 
в. граматична 
г. пунктуационна 
(7) В изречението Това е ученикът в, чиито добродетели не се 

съмнявам грешката е: 
а. лексикална 
б. пунктуационна 
в. правоговорна 
г. граматична  



(8) В кое от изреченията от ученическо съчинение няма еднородни 
части? 

а. Ще бъдем самотни и нещастни. 
б. Телевизорът ще е студена и черна картина на стената. 
в. Ние няма да общуваме и да се забавляваме. 
г. Хората на изкуството – писатели, актьори, певци – не ще могат да 

творят. 
(9) В кой ред не е нарушена граматичната норма? 
а. Вие сте била открита от него. 
б. Вие сте бил председател на инициативния комитет. 
в. Госпожо, Вие сте били избрана с абсолютно мнозинство. 
г. Вие сте усъвършенствала английския си език. 
Д о п ъ л н и т е л н а  з а д а ч а: 
Редактирайте изреченията с грешки. 
(10) В кой ред няма пунктуационна грешка? 
а. Несъмнено, той е най-талантливият. 
б. Тази негова идея, да участва в олимпиадата, го амбицираше да 

тренира без отдих. 
в. Той дойде на срещата, само защото бе обещал. 
г. Даже ако времето се развали няма да се отказваме от участие в 

кроса. 
Д о п ъ л н и т е л н а  з а д а ч а: 
Какви правила не се спазени в изреченията с пунктуационни грешки? 

Припомнете си начините на редактиране: прибавяне на неправилно изпуснат 
пунктуационен знак; съкращаване на излишен пунктуационен знак, когато не 
е поставен на нужното място; заместване на неправилно употребен 
пунктуационен знак с друг. 

Редактирайте. 
5. Трудностите при изучаване на българския език като първи език 

произтичат от изключителното разнообразие на учебни задачи, които се 
налага да решават подрастващите. В едни случаи те владеят средствата на 
затворена езикова среда (диалект, интердиалект, социолект). Образователното 
въздействие се насочва (1) към преодоляване на некнижовното влияние, (2) 
към овладяване на книжовните норми и (3) към осъзнаване на стилистичната 
функции на некнижовни езикови елементи в определени комуникативни 
ситуации. За ученици, говорещи различни етнодиалекти (турски, цигански и 
пр.), задача е овладяването на българския език до степен, достатъчна, за да 
могат билингвите да се включват в учебния процес и във всички училищни 
дейности; в училищна и извънучилищна обстановка да умеят да общуват 
свободно на български език. 

Други групи ученици под влияние на домашната им среда и на 
социокултурното им обкръжение владеят лексикални и синтактични средства, 
които им осигуряват нужната комуникативна достатъчност. Нарастващите 
потребности, определени от социалното им развитие, налагат да се обогатява 



репертоарът от езикови средства. В тези случаи в образователния процес се 
поставя акцент на осмислянето на нови за учениците езикови средства, 
предпочитани в определени социокултурни сфери – научна, официално-
делова, медийна, естетическа и пр.  

Посочените обективни трудности, както и социалната потребност да 
се осъществява  преход от езиково обучение, предимно информативно и 
насочено най-вече към основите на науките за български език, към обучение, 
оптимизиращо цялостното изграждане и многостранното развитие на 
отделната личност и на обществото като цяло, обуславят нуждата от 
прагматично ориентирано синтактично обучение. По този начин занятията по 
български език подготвят почвата за комплексно овладяване на културата 
като фактор за формиране на личността. 

Тези постановки разкриват важността на разграничаването на два 
основни типа дейности на езиковите занятия:  

– изпълняване на учебни задачи – източник на информация за 
състоянието на ученическата реч, за степента на владеене на синтактичните 
норми (преди и след педагогическата интеракция). Тази информация е от 
значение за изготвяне на проект за методическо въздействие; 

– изпълняване на задачи, ориентирани към изучаване на лингвистични 
понятия и закономерности с цел да се преодоляват отклоненията от 
книжовните и стиловите норми, да се овладяват нови за учениците дискурсни 
техники,  да се постига свобода в използването на езиковите средства. 

6. Според А. Мартине „Езикът не е номенклатура от понятия, а верига 
от структури“ [Мартине 1963:23]. Обучението по синтаксис предлага 
неизползвани възможности за изучаване на езика в процеса на неговото 
функциониране [срв. Гратон 1997:5; Стойчева 2006:195]. Това се дължи на 
факта, че в синтагматичните отношения се изявяват най-пълно механизмите 
на функциониране на езиковата система. В синтагматичния аспект са дадени 
потенциално езикът и неговият парадигматичен аспект; синтагматиката 
всъщност е свойството на езиковите единици да се разгръщат линейно във 
времето.  

На практика всички езикови факти – обект на анализ в образователния 
процес – се представят в контекст; в синтагматичните отношения се проявява 
съчетаемостта на думите и на изреченията – факт, който се използва, за да се 
проверява езиковият усет на учениците и да се редактират допускани от тях 
езикови слабости. 

Важно е също така синтактичните факти да се изясняват не само и не 
толкова във формалнолингвистичен аспект, колкото като средство за 
осъществяването на конкретни комуникативни намерения. Винаги се излиза 
извън границите на отделното изречение и се поставят задачи за работа на 
надфразово равнище. Предвидените за изучаване езикови факти се разглеждат 
с оглед на функциите им в текста, изясняват се като факти на речта, служещи 
за решаване на комуникативни задачи, за овладяване на поведенски 



категории. Това е най-важната предпоставка учебният предмет български език 
да се превърне – по израза на А. Т.-Балан – „в оръдие на мислене и на слово“. 
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ANOTHER LOOK AT TEXT MISTAKES IN PUPILS' WRITINGS 
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Object of comment in the article is the problem of the text mistakes in the pupil’s writings. 
The choice of the theme is motivated by the high frequence of that kind of mistakes and the 
ambiguity spell out of the concept “text mistakes”. The mistakes that are made in 100 texts 
(stories and essays) are analysed and classified in 5 groups. Options of methodical solutions 
for avoiding such mistakes are proposed. 

Key words: methodical solutions, pupil’s writings, text mistakes, ambiguity spell 
out. 

 
 
Понятието текст е системообразуващо понятие в обучението по 

български език. Ако лингвистичната информация по морфология, синтаксис, 
фонетика е доминанта в учебното съдържание за определени класове, то 
понятието текст присъства в учебното съдържание от 5. до 12. клас и една от 
причините е неговата полифункционалност. Сред многообразните му  
функции особено значими за училищната практика са три: 

• обект на изучаване; 
• обект на анализ; 
• продукт на речевата дейност на учениците. 
И трите имат отношение към проблема за текстовите грешки. Ако 

учениците не познават характеристиките на текста, ако в процеса на 
текстолингвистичния анализ не усвоят механизмите на неговото изграждане и 
не осмислят връзката между съдържателните и формално-езиковите 
характеристики на речевите продукти, то текстовете, които продуцират, няма 
да имат основание да се определят като „единство, изграждащо се от 
разчленена във времето последователност от речеви действия и отразяващо по 
един или друг начин в себе си условията на конкретната речева ситуация, в 
която възниква” (Добрева, Савова 1990: 9). 



И както неспазването на граматическата норма води до граматически 
грешки, неспазването на стилистичната норма означава стилистична грешка и 
т.н., така и нарушаването на изискванията за текста е причина за текстовите 
грешки. Стоейки най-високо в езиковата йерархия, тази езикова единица 
създава сериозни проблеми за учениците, чиято комуникативна 
компетентност се измерва чрез уменията им да разчитат смисли в чужди 
текстове и да генерират смисли в собствените си текстове. За да бъде развит 
този тип компетентност, е необходимо учениците да притежават знания за 
текста и да усъвършенстват постоянно уменията си да продуцират текстове, 
адекватни на определена речева ситуация, които се отличават с жанрово и 
стилово многообразие. В тази връзка от особено значение е правилното 
структуриране на учебното съдържание, отделянето на достатъчно учебно 
време за лингвистичен анализ - „обяснение как текстът е станал това, което е” 
[Савова 2000: 89], познаване на текстовите грешки и начините за 
редактирането им. 

Прегледът на учебното съдържание в Учебната програма по български 
език и литература за прогимназиалния етап на основната образователна 
степен (5.-8. клас) от 2002 година показва, че в него са въведени следните 
основни нови понятия по текстолингвистика (по теми): 

• За 5. клас – ситуация на общуване, цел, предмет, участници, 
условия, официално и неофициално общуване, речев етикет, тема, 
подтеми в текста, строеж на текста, абзац, план на текста, 
официално-делови текст, поздравление, подробен преразказ, 
повествование, описание, разсъждение, телеграма, покана. 

• За 6. клас – научна сфера, научен текст, отговор на научен въпрос, 
теза, аргументи, обобщение, диалог, реплики, резюме, съобщение, 
разсъждение, обява. 

• За 7. клас – текстът в сферата на масовата комуникация, сфера на 
масова комуникация, средства за масова комуникация, 
публицистичен текст, репортаж, интервю, информационна 
бележка, публицистична статия, рубрика, художествен текст, 
подтекст, художествени средства, дискусия, отзив, съчинение 
разсъждение, съчинение на свободна тема, автобиография, молба, 
заявление. 

• За 8. клас – общуване и текст, социокултурни сфери, публично 
изказване, статия, есе, хипероним, хипоним. 

Попътно информацията за текста присъства в учебното съдържание по 
синтаксис, лексикология, морфология. Например в учебната програма е 
записано, че при изучаване на темата: „Изменяеми чести на речта. 
Местоимения” учениците осмислят значението и функциите на 
местоименията в текста, използват местоименията като заместващи и 
свързващи думи в изречението и текста. [Учебна програма 2002: 15]. Но 
прегледът на теоретичната информация в учебниците по български език води 
до извода, че тези значими въпроси се изучават наистина „попътно”. В 



урочната статия: „Частите на изречението и личното местоимение” няма нито 
едно изречение за функциите на личното местоимение в текста [Учебник по 
български език за 5. клас, Просвета, стр. 102-106]. Подобна е ситуацията и в 
следващата урочна статия ”Частите на изречението и въпросителните, 
относителните и показателните местоимения” [пак там, с. 106-109]. Непълно, 
фрагментарно е представена тази информация и в другите алтернативни 
учебници по български език. 

Задълбочен коментар на учебното съдържание, включващ и 
методически решения за обогатяването и преструктурирането му, ще бъде 
представен в друго изследване на авторката. Онова, което би трябвало да бъде 
прочетено в подтекста на казаното по-горе, е, че учениците до 8. клас не 
получават достатъчно информация за текста и механизмите за неговото 
изграждане, а ги санкционираме за допуснатите грешки. В настоящата статия 
обект на коментар ще бъдат т.нар. текстови грешки в ученическите писмени 
текстове (5.-7. клас). Според П. Сотиров „текстовата грешка може да се 
определи като всяко нарушение на изискванията за употреба на кореферентни 
средства, изпълняващи свързваща функция в текста” [Сотиров 1990: 19]. 
Съществуват множество класификации на грешките, но според критериите 
коректност и прагматичност най-целесъобразна е следната: 

• грешки, отнасящи се до съдържанието на текста; 
• композиционни грешки; 
• формално-езикови грешки. 
Най-многобройна е третата група, която включва: 
• правописни грешки; 
• пунктуационни грешки; 
• граматически грешки (морфологични, словообразувателни, 

синтактични); 
• лексикални грешки; 
• стилистични грешки; 
• текстови грешки. 
Като се имат предвид специфичните особености на текстовите грешки    

(проявяват се на текстово равнище, нарушават изискванията към 
текстообразуването – свързаността на текста и езиковите средства, които я 
осъществяват, изучават се от текстолингвистиката и др.), основателно те се 
определят с името „текстови” и се обособяват в отделна група. Някои от тях 
(повторението) учителите дефинират като стилно-езикови грешки, а други 
много често изобщо не се отбелязват. Истина е, че текстови грешки допускат 
учениците от различни възрасти – от петокласниците до студентите, а 
идентификацията на тези нарушения е трудна по различни причини:  

• имат специфична семантика; 
• в учебното съдържание липсва достатъчно информация за тях и за 

причините, които ги пораждат; 
• текстолингвистиката, психолингвистиката, теорията на речевата 

дейност са по-нови научни дисциплини и т.н. 



В текстолингвистиката свързаността се определя като безспорен 
признак на езиковите текстове и се характеризира като дълбочинна 
(тематична) и повърхнинна (езикова) свързаност. Текстовите грешки 
кореспондират с езиковата свързаност, с начините за съотнасяне и 
препращане на езиковите единици, образуващи текстовата повърхнинна 
структура. Нарушаването на връзките между текстовите конституенти е 
причина за грешки. За да не се случва това, е необходимо учениците да знаят, 
че „връзките между текстовите съставящи елементи се създават в резултат на 
действието на механизмите (начините) за свързаност – лексикално 
повторение, местоименно или синонимно заместване, словна трансформация, 
номинализация и т.н. – и реализиращите ги средства във всеки конкретен 
случай” [Савова 2000: 79]. Според различни критерии връзките се делят на 
експлицитни и имплицитни, анафорични и катафорични, контактни и 
дистантни, плавни и обобщителни, непосредствени и опосредствени, локални 
и глобални, постъпателни и радиални, верижни и паралелни [Савова, пак там]. 
След методическа трансформация някои от типовете повърхнинни връзки 
биха могли да се включат в учебното съдържание (в прагматичен аспект чрез 
упражненията) и така да се разшири обучението в лингвистичен анализ на 
текста, което със сигурност ще предпази учениците от допускане на текстови 
грешки. 

Наблюденията над 100 ученически текста (50 съчинения разсъждения 
на ученици от 7. клас върху „На прощаване” от Хр. Ботев и 50  преразказа на 
ученици  върху „Грехът на дяда Ивана” от А. Каралийчев) показват, че в 64% 
от тях са допуснати 207 текстови грешки, което е 16% от всички допуснати 
грешки. Типологизираме ги като:  

1. Двусмислица: 
1.1. Резултат от неправилна употреба на местоимение. 
1.2. Дължаща се на неправилна употреба на нулев заместител. 

2. Затруднения при възприемане на текста поради голямата 
дистанция между местоимението и неговия референт. 

3. Еднообразна повторена употреба (която не е стилистично 
маркирана).  

4. Ненужна (стилистично немотивирана) хиперноминация. 
Посочените грешки присъстват и в класификацията на П. Сотиров 

[Сотиров 1990: 21], определени като: 
1. Неправилна употреба на местоимение като кореферентно 

средство. 
2. Неправилна употреба на нулев заместител като кореферентно 

средство. 
3. Разкъсана кореферентна верига. 
4. Еднообразна кореферентна верига. 
5. Утежнена кореферентна верига. 



За училищната практика (както за учениците, така и за учителя) е по-
удобна първата класификация, тъй като цитираната класификация на П. 
Сотиров е коректна в лингвистичен аспект, но не е методически адаптирана. 

Конкретните данни за допуснатите в наблюдаваните ученически  
писмени работи текстови грешки са представени в таблицата: 

 
Типология на текстовите грешки 
 

Брой % 

Двусмислица от неправилна употреба на местоимение 67 32 
Двусмислица от неправилна употреба на нулев 
заместител 

21 10 

Голяма дистанция между местоимението и неговия 
референт 

16 8 

Еднообразна повторена употреба 63 30 
Ненужна хиперноминация 40 20 
Общ брой на текстовите грешки 207 100 

 
Броят на допуснатите текстови грешки в отделните текстове се движи 

в диапазона от 0,05 до 0,26 средно, като най-много са двусмислиците в 
резултат на неправилна употреба на местоимение и стилистично 
немотивираните повторения. Това е обяснимо, защото и в 7. клас 
ученическата реч не се характеризира с особено лексикално богатство, а 
липсва и мотивиран стремеж към прецизен изказ. Останалите грешки се 
дължат на факта, че учениците нямат теоретична информация за тях, не ги 
откриват и не ги редактират в речевите си продукти. 

Вероятността грешките да са по-малко е по-голяма, ако се промени 
организацията на системата за работа с тях. Промяната може да бъде 
реализирана в два аспекта: 

1. Предварителна подготовка на учениците в часовете по български 
език, което означава обогатяване на учебното съдържание (теоретичен блок и 
упражнения) с нови акценти – за текста и признаците му, за свързващите 
средства, за ключовите думи, за номинативните вериги, за моделите на 
свързване и т.н. 

2. Допълнителна подготовка за корекцията им в часовете за развитие 
на речта, което налага работа върху аналогични примери. Вторият аспект се 
експлицира чрез следния модел на работа: 

А. Определяне типа на грешката. 
Б. Коментар на конкретен сгрешен пример. 
В. Указания за изработване на редакционен вариант. 
Г. Работа с аналогичен пример. 
Съотнесен с предложената класификация на текстовите грешки, 

моделът добива следния вид: 
1.1. Двусмислица – резултат от неправилна употреба на 

местоимение. 
Типът грешка се изяснява с работа върху следния пример:  



Една ранна сутрин дядо Иван застава пред райската порта и 
почуква. Свети Петър му казва кой е. 

За запознатите с литературния текст е ясно, че антецедентът на 
местоимението кой се намира в първото изречение. При структурирането на 
текста обаче съществува правило, че елементът на позоваване на 
препращащата форма е последната (респективно най-близката) от лексемите, 
удовлетворяващи условията да бъдат нейни антецеденти (в случая – свети 
Петър). При така построения текст употребата на местоимението кой създава 
условия за референциален конфликт. При редактирането на примера 
учениците трябва да бъдат насочени към използването на друг тип конектор 
или, ако се запази същият конектор, да се промени синтактичната структура 
на изречението: Свети Петър пита кой чука. или Свети Петър го пита:”Кой 
е?” 

Завършващ етап на работата е изпълнението на упражнение, което 
съдържа задачи от аналогичен тип: 

От моя прозорец се вижда алеята в парка, с рози и малкия фонтан. 
Гледката е красива и забавна, защото в парка идват много майки с малките 
си деца. Те .......... 

Продължете текста, като изберете един от предложените 
варианти: 

1. Те се гонят, люлеят се, играят в пясъчника и е много приятно да ги 
наблюдаваш. 

2. Те си почиват, разговарят, но не изпускат от очи малките. 
3. Те са доволни и щастливи. 
Четат се вариантите. Стига се до извода, че местоимението те се 

свързва по различен начин с номиналната група на предходното изречение и 
ученикът сам трябва да вземе решение относно елемента на позоваване. Това 
става на базата на получените знания и модела на действителността. 
Операцията, която извършва, може да се опише така: проверява дали 
семантичните признаци на играят и люлеят се свързват с тези на деца и 
майки и избира уместния вариант. Ако тези семантични признаци се 
съотнасят с двете номинални групи, е необходим допълнителен 
диференциален белег (Те,  майките, са много щастливи.) 

1.2. Двусмислица, дължаща се на неправилна употреба на нулев 
заместител. 

Експликация на този тип грешки е следният пример: 
Грехът на дядо Иван все още тежи и започва да приказва за 

голямата черква в селото, която е построил. 
Сказуемната форма започва да приказва би трябвало да е свързана с 

граматическия подлог (грехът), но логически се съотнася с дядо Иван. 
Липсата на явно изразен подлог във второто просто изречение и замяната му с 
нулев заместител води до двусмислица. При редакцията учениците се 
насочват към друг избор на свързващо средство: 

Грехът на дядо Иван все още тежи, затова старецът разказва и за 
голямата църква в селото, която е построил. 



Осмислянето на тази информация е уместно да се основава на 
следното упражнение: 

Срещнах Виктор с Ирена. Изглеждаше много добре. А ти ми беше 
казал, че има проблеми. Не вярвам да има проблеми и да изглежда толкова 
щастливо! 

Кой би могъл да бъде автор на този текст? Изпълнява ли текстът 
комуникативното си предназначение? Аргументирайте се. Какви начини 
за редактиране бихте използвали, за да звучи текстът еднозначно: 
включване в по-голям контекст, явен местоименен подлог, лексикални 
средства (момче, момиче), морфологични средства (вместо щастливо, 
прилагателните щастлив или щастлива). Предложете вариант за редакция. 

2. Затруднения при възприемането на текста поради по-голяма 
дистанция между местоимението и неговия референт. 

Типът грешка може да се илюстрира с примера: 
Трагизмът е основната тематика в Ботевите текстове. В „На 

прощаване” поетът свързва своята дълбока лична скръб по „бащиното 
огнище” с безграничната скръб на родината, в която „беснеят” 
поробителите. Изразено е и дълбокото преклонение пред борците за свобода, 
които остават безсмъртни. Той се явява като тема и в други Ботеви 
текстове, като например „Обесването на Васил Левски”.   

Като кореферентно средство е употребено местоимението той, но в 
резултат от голямото му дистанциране от антецедента трагизмът, връзката 
между тях значително отслабва. Тези грешки сериозно затрудняват 
възприемането на цялостния текст. За преодоляването им биха могли да 
помогнат упражнения от вида: 

Прочетете текста. Едно изречение от него “се е загубило”. 
Открийте го и му помогнете да намери точното си място. 
Аргументирайте отговора си. 

Обичам да гледам планината през зимата. Синьото небе над нея 
блести. Въздухът е чист и опияняващ. Зеленият цвят на елите нарушава 
ослепителната белота, която искри с многоцветието на дъгата. Тя е 
наметнала бяла дреха и изглежда великолепно. 

Прочетете редактирания вариант. Какво е комуникативното 
предназначение на създадения текст? Опитайте се да го продължите. 

3. Еднообразна повторена употреба. 
Пример: Поробителите, срещу които се изправят бунтовниците, не 

могат да унищожат тези, които са се борели за свободата си. Те не умират, 
а се увековечават. Те живеят в  народната памет  

Повторението на местоименните форми в случая е стилистично 
немотивирано и явно се дължи на липсата на умения да се използва цялото 
разнообразие от конектори, с които разполага българският език. Такива 
умения се усъвършенстват с работа върху упражнения от типа: 

 
 
 



Прочетете текста: 
Катеричката е много забавно животинче. Тя е малка, с щръкнали 

уши и дълга опашка. Тя ù служи за кормило, когато се прехвърля от клон на 
клон. Тя обича да лудува. Когато усети опасност, тя много бързо реагира.  

С каква цел е създаден текстът? Спазил ли е петокласникът 
изискванията за текст описание? Мотивирайте отговора си. Нуждае ли се 
текстът от редактиране? Защо? Как бихте помогнали на съученика си? С 
кои думи е назована катеричката в редактирания вариант? 

4. Стилистично немотивирана хиперноминация. 
Такива случаи са често срещани в изследваните ученически текстове: 
Слепецът протегнал ръка, когато дядо Иван минал покрай него, а 

той, вместо да извади кесията си и да му даде пари, той взел от земята 
един камък и го сложил в ръката му.  

Единствено възможната редакция на грешки от този вид е чрез 
съкращаване на местоименната форма. Преодоляването на такива грешки се 
постига и със задача от типа: 

На мястото на многоточието поставете подходящия израз:  
„Когато халата се затекла ...” 
а) да глътне принцесата, тя заплакала; 
б) да глътне принцесата, принцесата заплакала; 
в) да я глътне, тя, принцесата, заплакала; 
г) да я глътне, принцесата заплакала; 
д) да глътне принцесата, заплакала. 
Аргументирайте избора си. 
Това са част от проблемите, създавани от текстовите грешки, и 

настоящото изложение не си поставя за цел да ги представи изчерпателно. То 
е насочено към провокиране на интереса на специалистите (езиковеди, 
методици и учители), като с това разчита да даде принос за решаването на 
тези проблеми чрез развиване у обучаваните на практически умения за 
изграждане на различни типове текстове в различни речеви ситуации и чрез 
прилагане на система от критерии за оценка на правилността и уместността на 
текста в конкретните условия на общуването. Защото само когато се види как 
„работи” механизмът на изграждането на текста, се създава основа за 
съзнателно усвояване на текстостроителните принципи и правила и за 
постепенното им „шлифоване” в различни практически ситуации [Савова 
2000: 89]. 
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ИМА ЛИ МОРФОЛОГИЧНА КАТЕГОРИЯ 
СТЕПЕНУВАНЕ 

 
IS THERE A MORPHOLOGICAL CATEGORY OF COMPARISON  

Petăr Pashov (Sofia) 
 
Бележка на редакторите  
Видният български езиковед професор Петър Пашов, пръв 

ръководител на Катедрата по български език при Шуменския университет и 
негов почетен доктор, беше заявил, че ще участва в този сборник със статия за 
степенуването в българския език. Смъртта обаче го раздели от любимата му 
изследователска работа. По наша молба съпругата му г-жа Мария Пашова 
беше любезна да ни предостави материалите за тази статия, останали на 
работната му маса, за което сърдечно й благодарим. Публикуваме ги в реда, в 
който тя ги подреди. Вероятно на въпросите, поставени в тях, той вече е имал 
своя отговор... Надяваме се тези материали да инспирират негови колеги и 
ученици да продължат работата по проблема. 

 
 
Бележки на Мария Пашова  
Статията за степенуването, предназначена за сборник в чест на проф. 

Кина Вачкова, се оказа последна в научната работа на Петър Пашов. За 
жалост, два часа след като сподели, че е готов да я напише за около десет 
дена, почина.  

Да се надяваме, че предложените фишове ще дадат на компетентния 
читател представа, макар и непълна, за нейния замисъл. 

Творческият процес при създаване на текст по определена 
привличаща го тема у Петър Пашов минаваше, както вероятно е при много 
други учени, по пътя на внимателно проучване на съвременната му устна и 
писмена реч – най-често художествена и публицистична. Към записаното на 
фишове като материал за интерпретация, за позиция или решение обикновено 
прибавяше и предизвиканите от него въпроси и размисли. До формирането на 
ясна позиция и за превръщането й в предложение за определено решение 
достигаше, когато имаше достатъчно убедителни доводи. Базираше се и на 



материали от по-далечно време, доказващи устойчивост или развитие на 
явлението, и на становища на по-малко или повече утвърдени езиковеди.  

По проблема за степенуването в българския език в архива на Петър 
Пашов, освен материали за неговата Българска граматика, има запазени и три 
страници с конспективно нахвърлени мисли и примери за три лекции пред 
студенти (вечерно обучение) в далечната 1965 г. Споменавам за тях, защото 
още тогава присъстват вълнуващи го нерешени въпроси за степенуването в 
българския език. 

 
 
 

МАТЕРИАЛИ ЗА СТАТИЯТА 
 
Беньо Цонев: На мъртвото – мир, на 

живото – сила! ... ще имаме за принцип 
горното правило, като ще даваме повече право 
на живото слово, а не само на мъртвата 
буква: мъртвото нека си почива, а на живото 
нека сторим път към нов живот. 

История на българския език, т. ІІІ, 408. 
 

І. Има ли морфологична категория “степенуване”. Именна ли е тя? 
1. Сега е прието (традиционно), че засяга само прилагателните, и то само 
качествените, а също и част от наречията. Ницолова и Куцаров – само 
наречията, образувани от прилагателни качествени. Но това не е така: не само 
зъл – зле – по-зле, но и горе (от гора = планина, същ. име) по-горе, също долу 
(от дол), по-долу, най-долу, най-отгоре, най-отдолу. Правопис: най от долу. 
 
ІІ. Степенуване на прилагателни 
2. по- 
Качествени прилагателни в терминологично съчетание – не се степенуват. 
Късо съединение – не: по-късо 
Горна / долна камара – не? 
Ляво / дясно предсърдие – не! 
Бял / черен дроб 
Бяла / кафява мечка 
Ляво око /ухо / рамо и пр. 
 
3. Голям = пò-голям 
Той е две години голям от мене. (Тракийски говор) 
[Значи ли това, че голям е в сравнителна степен? – срв. С “падежите” при 
съществителните във възрожденските граматики] 
 



4. пò- 
!!!! Пенсионер и макак 
Попита ме един макак: 
“Ама как така се получава? 
Аз в клетка да стоя, 
А ти със очила, балтон. 
Разглеждаш ме,  
подхвърляш ми бонбон. 
Апропо ... с какво различен си от мене п ò? 
 
Каква е разликата, питаш... 
Ами тази, че разчиташ 
Гледачът три пъти на ден 
С бака да те посещава, 
Калории с калций да ти дава! 
Това е разликата между нас, макак. 
Мечтая да се разменим ... 
Но няма как. 
(Светослав Янакиев, Пардон, 1 март ’95) 
Разменени места на по-различен! 
Има и вмъкнати изрази! 
 
5. по-мъжки 
по-женски 
Аз не очаквам да ме разберете, 
не се надявам да ме извините, но знам жени – 
по-мъжки от мъжете, 
по-женски от жените. 
(Ив. Николов) 
 
6. по- 
Най-близък ми е Елин Пелин, него п ò 
 обичам, че е по-топъл, по-задушевен, п ò 
селянин. 
(Чудомир, ІІІ, 595) 
 
по-старши 
не: по-старши научен сътрудник 
И двамата са старши офицери, но Иванов е по-старши. 
 
7. по-интелектуално наситен 
пò интелектуално наситен 
по-наситен интелектуално 
по-изключително надарен 



“изключително” не е степенувано 
не се казва обаче: по-надарен изключително 
 
8. по (идейно насочен) 
по-идейно насочен 
по-насочен идейно 
От мене обаче искат да стана по-остър 
и по-идейно насочен  (Чудомир) 
Би трябвало: пò идейно насочен 
 
9. Най- 
Най (политически независим) 
Не: най-политически независим 
Най-независим политически 
 
Все едно, че е: най-подходящ от всички 
                         най от всички подходящ 
 
Проф. Дим. Иванов, в. Труд, 27.Х.2006 г.: 
[Г. Първанов]... той става не само най-политически легитимната фигура, но 
и символ на новата идентификация на една тръгнала към прогрес страна. 

 
10. най- 
Извънредният конгрес на БФС бе обявен за нелигитимен. Това бе най-правно 
издържаният конгрес. 
в. Сега, 10.12.1999 г. 
най (правно издържаният) 
най-правноиздържаният 
най-издържаният правно 

 
11. по- 
пò професионално подготвен 
по-подготвен професионално 
пò технически издържан 
по-издържан технически 
 
12. от хубаво по хубаво 
Жената беше много дебела. 
По-дебела, отколкото е дебела 
една обикновено дебела жена. 
(Калин Ранчев 2008, Труд) 
 
13. по- от най- 
Тунджа е осем пъти по-мръсна от най-мръсните реки. 



(Заглавие, в. Труд, 2.VІІІ.94 г.) 
= ... най-мръсна от по-мръсните реки 
 
14. секси – прил. 
Тачър по-секси от Бриджит Бардо 
(заглавие, в. Труд, 5.ХІ.1999) 
 
15. най-секси финландецът – Става ли изменяемо неизменяемото 

прилагателно? 
От скучен бюрократ с темперамент 
На пясъчна дюна той стана 
“най-секси финландецът”, както неотдавна го нарече френският президент 
Жак Ширак. 
Любовница носи изборна победа 
 
“степенувано” секси, неизмен. прилаг.; 
членът се поема от съществителното 
 
16. най-секси краката 
най-сексапилните крака 
Лонгория е с най-секси краката в Холивуд 
Американската актриса Ева Лонгория има най-сексапилните крака в 

Холивуд, сочи класация на сп. “Лайф енд стайл”. 
(в. Труд, 28.3.2007) 
 
17. Най икономически напредналата страна ... [САЩ] 
най-икономически – не! 
най-напредналата икономически 
най [икономически напредналата] 
пò  тактически правилно 
по-тактически правилно 
“Армейците играха пò-тактически правилно” (Радио София, 12.5.1985) 
 
18. Труд, 29.1.2009 
по-лека от най-тежката присъда 
 
Единствената ни цел е, ако се докаже неговата вина, за което иранските 
власти твърдят, че имат неопровержими доказателства, да молим за една 
по-лека от най-тежката присъда. 
(Бълг. шофьор на ТИР, арестуван за пренасяне на дрога в Иран, за което по 
закона на шериата там се предвижда смъртна присъда) 

 
ІІІ. Степенуване на наречието и на числителното име 
19. повече – най-вече 



най-дето трябва 
пò  за песни достойно – по-достойно за песни 
по-завчера, по-вдругиден, по-по-вдругиден 

пò за вчера ≠ по-завчера 
 
20. по- 
И те – още по-заедно, още по-двама. 
(Блага Димитрова, Отвъд любовта, Нар. младеж, София, 1987, стр. 124) 
 
21. по- 
Особено значение 
Недялко Йорданов по телевизията (6 окт. 2004): 
Крайно време е да изкажем мнението си за участието във войната в Ирак 
малко по-категорично – като малка страна очевидно не можем да изкажем 
категорично, но поне по-категорично... 
[по-категорично е по-малко от категорично] 
 
22. надълго и нашироко 
най-надълго и нашироко 
отгоре-отгоре – най-отгоре-отгоре (?) 
по-отгоре, по-отдолу 
най-немили-недраги   най немили-недраги 
Попиян-залян не съм го виждал! 
Много по-добре: пò пиян-залян... По- пиян 
 
23. !!! най-много  
Не че Господ ни дава кой знае какво, макар и да разправяме, че е българин. 
Той най-много някой гол да ни даде в последната минута, колкото да обедини 
нацията в труден момент. 
(Васил Сотиров, Дума, 17.2.1996) 
 
24. по- 
по-  и най- не се пишат с чертица пред всяко (каквото и да било) наречие 
по-така, пò така, по-инак – по-иначе, по-тук, по-насам, по-сега, по-оня ден 

 
ІV. Степенуване на глаголи 
25. най-не! 
Например: Най можел в Българско да става цар и кой – не? Това според нас е 
излишно “питане”,защото е ясно, че който най-не може, той става. (сп. 
Родна реч, кн. 1, 1993 г.) 
 
26. по- 
При прилагателните местоименни клитики по- пред глагола предизвиква 
премественето на енклитиката, тя става проклитика. 



прилича ми  
пò прилича на мене 
пò ми прилича 
не:  пò прилича ми 
 
27. най-пленяваше 
[Соколов предлага да убие Стефчов] 
Именно убийството на предателя, убийството – работа нова за него и 
неприятна със страшно безпокойство, но благородна в случая, го най-
пленяваше. 
(Ив. Вазов, Под игото, т. 12, с. 280) 
 
28. Великдена – денят 
А може би и точно заради “Великдена”. Защото тогава на тукашните умни, 
информирани, пробивни и т. н. аборигенчета им беше представен един лъскав 
спектакъл за това колко по-са връстниците им от чужбина. България цени 
най-малко своите собствени хора и ласкае до самоунижение всички, които са 
я напуснали. (Румяна Братованова, Труд, 19.1.2001, Българи също! 
 
29. правопис 
се бе най-занемарила 
най се бе занемарила 
 
Може ли в сложно време причастието да се степенува? 
Кухнята се бе най-занемарила. (Дим. Томов, Животът продължава, 1990 г., 
23) 
Аз бях най напреднал, бях най-напреднал ? 
 
V. Степенуване на съществителни имена 
30. Царят става все пò цар 
Точно преди година написах: Царю, слез от трона си! – призовах го да се 
приземи, да се вслуша в болката на народа. 
Каква поетическа наивност! 
Царят става все пò цар. За народа и дума не става – той дори не благоволява 
да се яви дори пред народните представители. (Стефан Цанев, Труд, 20.3.09) 

 
31. по-разголена, по-гърла 
Щом някъде се появи разголена гърла, веднага се появяват в другите медии 
по-разголени и по-гърли (Вяра Ангелова, Труд, 8.12.04) 
 
32. пò бюджет, пò университет 
Че нашите професори са принудени да ходят от университет в 
университет, за да връзват бюджета си, от което нито бюджетът им 



става п ò  бюджет,нито университетите им –  п ò  университети! (Марко 
Семов, Писма от България, 246)  
 
33. пò   
Пò сиромах 
Откъм системата на гласките си новият наш книжовен език е с 5 
самогласки  пòсиромах от стария (Балан, Хубост на езика. Залиси, стр. 64, 
1932 г.) 

пòчест≠ по-чест, почест 
 

34. !! по-невежа≠пò  невежа 
Тя е по-невежа (прилагат.) 
Той е пò  невежа (съществ.) 
 
34. Гоце социалист, Яне – още пò! 
(Заглавие, в. Труд, 24.11.2008) 
 
35. Иван По-полеков 
Футбулен ръководител, бивш съдия на мачове, арестуван – известен с 
прякора Мазния, Олиото и По-полеков. (Уикенд, 27.ІХ.2008) 
Пополéка ≠ Пò-поле΄ка 
Срв. С прякора Бездокачението – Пополеков 
 
36. по-Хайтов 
“Диви разкази” – на компактдиск. Историите са оживени от изразителния глас 
на Волен Михайлов ... 
“Веднъж, като слуша свое есе, което изпълнявах, писателят възкликна: Че 
ти си бил по-Хайтов от мен!” – обяснява актьорът близостта си с героите 
от “Диви разкази”. (в. Труд, 17.8.2000 г.). 
Точно така е пренесено: по- 
Хайтов (докато другата чертичка е изпусната!) 
 
37. по 
!!! Най Западните Родопи 
по и най пред лично / географско / име 
Смята се, че по-силни звена на тази организация има в Чечя, както се 
именуват най Западните Родопи. (Бойка Аскова, Дума, 1.7.95) 

Ами: Близкия Изток, Дивия Запад – Най-Дивия Запад 
 
VІ. Самостойна употреба на “по” и “най” 
38.пò  самостоятелно 
- Така, с тая премяна, бялата, пò ли ми е добре? 
-Пò. 
- По ме харесваш, а? 



(Илия Волен, Грудка, Сб. Черни угари, 236) 
 
39. по-, по-, най- 
Човек по човек 
Бий добър –  по-добър става 
Бий лош – по-лош става 
Бий калпазанин – по-калпазанин става 
Костов води пред Първанов в съревнованието кой да бъде по-  по-  най. (в. 
Труд, 8.3.2001) 
Би могло вместо пò (с ударение) да се пише с шпация: по-..човек,  
по-..обичам 
 
40. България се променя, става все по-... В тази връзка добре би било и 
политицитеда помислят малко за екологията в обществените отношения. 
Тогава много неща в държавата биха могли да станат по-, по-, най-. 
(Георги Великов, Труд, 7 юни 2006) 
 
41. пò   
Той се изразява образно – 
вий го дайте още по. 
(в. Сега, 28.4.2001) 
 
Супероферта 
С най-ясната си дикция СЕГА ще ви отговаря Любен Дилов-син. 
 
42. по-най, най-най 
Презумпцията, че трудът  на специалиста е “най” води неминуемо до 
заключението, че трудът на научния работник (в зависимост от ранга му) е 
от “най” до “най-най”. (в. Диалог, 10.8.96) 
Това показва, че “най” се схваща като отделна дума (не морфема!). 
Морфемата не може да име словоизменение (формообразуване)! 
 
43. “по” и “най” 
В началото на нашия век (ХХІ) ми се струва повече от странно да 
продължава да битува онова кощунствено противопоставяне “Кой е по-
велик – Левски или Ботев?”, или подценяването на един Стоян Заимов за 
сметка на Захари Стоянов, пак по съображения за “по” и “най”. (Вера 
Мутафчиева, интервю, 2 юни 2006) 
 
VІІ. Каква част на речта са “по” и “най” и как да се изписват 
 
44. Най-   самостоятелно! 
“Най” и “красота” са най-честите думи в критическата рецензия на Йовков 
до наши дни. И аз в своята “История на българската литература” наричам 



художествения му свят “най-прекрасния”. (Св. Игов, Призори, Фрагменти, 
340). 
 
45. самостоятелно най 
 Новогодишната класация “Десетте най...” 
Би могло да се напише десетте най-. Особено писането на ударено пò  се 
затруднява при компютрите, тъй като няма (или трудно се поставя) ударение. 
 
46. по 

Писането с чертица може да се сравни с писането на падежна 
форма през  Възраждането: на- апостола (род. пад.) ≠ апостолът (дат. 
Пад.) 
 
47. по 
Пò обичам, най обичам – просто сказуемо ли е? 
Срв.: Повече обичам. Най-много обичам. 
Възможно ли е (а не е ли напълно закономерно?)  п ò и най да се разглеждат 
като отделна част на речта? Частици ли са? Несамостойна част? Но пък да  и 
не  са частици  
 
48. по-човечен, по- човек 
Бъди малко по- ... скромен! Колко пò са връстниците им ... 
Тъй като в компютрите ударение се поставя вного сложно, по-добре би било 
наистина да се предпочете чертицата: по- 
Той се смята за по-, как да ти кажа ... 
По смел ≠ по- юнак 
В едно силно не е прав Хакерът – младежи като него, които искат да 
науснат България, не са 50 на сто. Те са много повече – 83 на сто. Онези, 
които при никакви условия не биха го направили, са между 17 и 32 на сто. 
Данните са от изследване на НЦИОМ от средата на 2000 г. Такава е 
относителната тежест на патриотизма сред младите. Въпреки 
“Българският великден”, събора на Рожен и всички разговорки на премиера и 
президента с младежите. 
А може би точно заради “Великдена”. Защото тогава тукашните умни, 
информирани, пробивни и т.н. аборигенчета им беше представен един лъскав 
спектакъл за това колко по-са връстниците им в чужбина”. (в. Труд, 
19.1.2001). 
 
49. пред прилагателно “по” и “най“, но без чертица! 
Не мога да си отговоря дали дните, които дочакахме, са “по” или “най” 
хубави за българската демокрация. (Юлиана Гегова, дума, 2.4.93 г.) 
Обратно: по-“извисяващ се”, най “неотразим” 
 
50. пò што варка (пò който да бяга) 



Мечката каза ... от мене яка и страшна нема. 
– А од мене пò што варка и аiдук нема, додаде вукът  
(Г. Ив. Господинкин, Трънчаните и трънският говор, ЦСС, ч. 4, 1921 г., с. 
191) 

 
51. най 
нáй на тù 
Той е най на ти с проблема (Радио София, Хоризонт, 10.6.93 
 
52. най!,  по- 
В края на краищата за това е надеждата – да ти предлага  от хубаво по-
хубаво, че и най!  (Васил Сотиров, Дума, 17.2.96) 
От глупави по-глупави=много глупави 
 
53. пò ... –  
Класиката не може да бъде “старомодна”, тя просто носи печата на 
своето време, и колкото по-ярко и пълнокръвно изразява това време, толкова 
е пò, ако не вечна, то поне дълговечна. (М. Цанева, Сега, 31.V.1999. Оръжията 
да отстъпят на тогите). 
 
54. Степенуване пò- 
Сравн. С частицата ще за бъд. време. 

1) И между двете могат да се вмъкват думи, но само ще се пише разделно 
2) В миналото (при съкратен инфинитив) ще е могло да се пише 

задпоставено: видя-ще (тогава се поставя чертица) 
3) ще се чувства като глагол: видя-щем и т.н.; ще да кажа – ще кажа 

 
55. У Балан: пòвече, пòдобър и пр., найвече, найдобър – слято! 
Но: ... основаха в 1921 година в София списание “Българска реч”, ала 
неподкрепено от деть най се надява, то загина в края на първата си 
годишнина! (Ревност и жалост, 755) 
 
56. частици ще и по 
И тоз венец – той няма да завене, 
и тая песен вечно ще гърми 
из българските планини зелени, 
и славата ще вечно пей и стене 
над гробни ви вълни! (Ив. Вазов) 
ще вечно пей и стене: 1) вмъкване; 2) една частица за два глагола 
пò така благ и разбран 
 
57. изразяване на основанията за самостоятелността на “по” и “най” 
Пò-добре ще бъде да почакаш по пътя. 
По ще бъде добре да почакаш по своя път. 



1. Винаги ударено. Може да се отделя, но нормално стои пред думата, 
към която се отнася. 

2. Неударено, неотделено. В някои диалекти може да привилича 
ударението, но тогава пък следващата дума (глаголът) остава без 
ударение – значи е част от думата. Срв. книжовното пòчна и диал. 
Пòчакай  – префикс  

3. Неударено, отделено – предлог  
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Седемдесетте години на миналия век беше времето на “анчетата” – 
малки руски пътнически самолети, които пърхаха по българското небе като 
дребни мушици, но вършеха добра работа за всички пътници, които искаха 
бързо да стигнат от един до друг град, а понякога да отидат и да се върнат в 
един и същи ден. “Анче” беше галеното име на самолетите, образувано от 
двете едри кирилски букви АН, изписани върху самолетния корпус. Хората 
прежалваха някои кусури на анчетата, като например силното бръмчене по 
време на целия полет и друсането на пътническото отделение, чийто таван 
почти беше полегнал върху седалките, за сметка на бързината, с която 
прекосяваха разстоянието между нашите големи градове. С влак или автобус 
това разстояние се минаваше понякога за един ден или от късна вечер до 
ранна утрин. 

С едно такова “анче” и аз летях за пръв път от София до Шумен, 
където ме бяха поканили да прочета 6 часа лекции и да участвам в един 
конкурсен изпит. Висшият педагогически институт, наскоро номиниран за 
университет, вече тръгваше по свой самостоятелен път и естествено се 
нуждаеше и от опитните преподаватели на Софийския университет, и от свои 
преподаватели. Поради тази причина беше отправена покана и към мене. 

Влязох в самолета, избутана напред от напиращите пътници, защото в 
малкото “анче” – и пътеката, и седалките, и разстоянието между тях – всичко 
беше малко. Наместих се или по-точно наместиха ме, бръмнахме, 
изтъркаляхме се по пистата, завъртя се перката и почнахме да набираме 
скорост. Лека-полека, лека-полека набрахме скорост и височина. И на 
“анчето” не му беше леко да извлече товара си, и на нас не ни беше леко да 
полетим в небесната шир. Усетих, че почвам да се душа и едва сдържах глас 
да не извикам: “Спрете! Спрете! Няма да издържа!”. Не извиках, но видът ми 
е бил такъв, че като в просъница чух някакъв глас до мене: “Госпожа, 
госпожа!” Бодна ме думата “госпожа”, която не бях чувала около две 
десетилетия и се поококорих. И не само думата чух, но и някой леко ме 



побутна по ръката. Гласът продължи: “Лошо ли Ви е?... Аз нося вода в една 
манерчица... Не съм пила от нея ... Чиста е!” До мене седящата госпожа ми 
подаде “манерчицата”, която нямаше нищо общо със старите манерки, в които 
войниците си носеха вода и ги закачаха на раниците. И аз отпих. Даде ми 
някакво хапче бонбонче, с което по-леко се понасяло самолетното пътуване. 
Позагледах се в очите й – зелени, красиви, дълбоки и ... познати. Стана ми по-
добре и се сетих: “Здрава! Да! Здрава!” Бяхме съученички от една и съща 
гимназия – Първа девическа гимназия, но Здрава беше два класа преди мене. 
И както обикновено става – малките познават големите, но големите не им 
обръщат внимание. От разговора стана ясно, че и двете пътуваме до 
Шуменския университет, но с различна цел. Аз – поради моя ангажимент, а тя 
– за да види какво става с нейната дъщеря, която се хванала с някаква 
компания, не взела изпит на редовната сесия и т.н. Не допусна нито една 
оправдателна или обяснителна дума от моя страна в защита на дъщеря си. Е, 
тогава беше така. Родителите подкрепяха строгите изисквания на училищата и 
университетите и не прощаваха вините на чадата си. И ако за студентите 
свободният живот едва сега започваше, за родителите животът хвърляше 
върху гърба им тежко бреме. Животът се беше променил и възгледите на 
обществото все повече се отдалечаваха от традиционните, но старата ми 
познайница не можеше да си представи, че няма да отиде там, където се е 
родила тревогата й и че причината за нея най-вероятно е у детето й, а не отвън 
– град, среда, университет и т.н. В тази посока на разсъждения вървеше 
строгата майка, въпреки че този път беше трудният. Преходът за всеки човек е 
сложно вътрешно дело, изисква сили, зрелост и опит, а какво остава за 
прехода от училището към университета, още повече когато е свързан с 
преместване от една пространствена точка в друга, от дома към чуждото 
място. Няма лесно премината граница, няма титанична натура. Младият 
човек, колкото и психически да е силен, волеви и надарен, търси рамо и сърце 
за опора. Младите очи гледат различно от очите на по-зрелите. И понякога 
грешат. А грешката променя зрителния ъгъл и тогава младите хора вместо на 
твърдия път могат да стъпят на пътечка, която ги срива по урвата. 

“Проблемната компания” на дъщерята на Здрава полека-лека овладя 
прехода. Мина се някое време и от събраните първокурсници в нея излязоха 
добри специалисти, а накои от тях станаха известни личности. Здрава вече я 
няма, но дълбоко вярвам, че там някъде горе, много, много нагоре, където 
“анчето” не можеше да стигне, а и други най-съвършени самолети и ракети не 
достигат, очите на Здрава – зелени и дълбоки, гледат надолу към онези, на 
които предстои да преминат прехода и може би, мисля си, виждат 
университетския град, за който пътувахме, за да търси отговорността не в 
него, а в себе си. 

За Шумен слязохме на Летище Търговище, а оттам с автобус по един 
неугледен път се отправихме към университетския град. По шосе ли се 
движехме, по черен път ли, не разбрах много. Подскачахме сегиз-тогиз от 
седалките, полюшквахме се, но пътувахме. Леко започна да пропълзява мрак, 



а в автобуса лампи тогава не светеха и ние вече подремвахме. Стигнахме на 
спирка, слязохме. Поехме със Здрава в различни посоки. Аз трябваше да 
намеря хотел “Мадара”, където имах запазена стая. Ориентирах се, питах 
минувачи и стигнах до хотела – нов, уреден, чист, със семпла, но приятна 
вътрешна архитектура. На следващия ден младата колега Кина Вачкова 
трябваше да ме чака във фоайето и да отидем заедно в Икономическия 
техникум, защото сградата на Университета още се строяла. 

Имаше още време до срещата и реших да се поразходя около хотела и 
да огледам малкото парче шуменска земя около него. Не познавах града, 
идвах за първи път и гледах внимателно къде вървя, за да не се объркам на 
връщане. Минавах край изкопи, съборени постройки, улици с изваден паваж и 
троарни настилки. Тъжно ми ставаше, защото спомените ме връщаха към 
други стари градове, към които бях привързана от детството си. Най-жал ми 
беше за шуменските стари къщи, които виждах наполовина срутени: едната 
част до основи, а другата – със запазени стени, по които боята още стоеше и 
ги красеше – бяла, розова, жълта, резедава, а някъде и валяк беше минал и 
беше оставил морски вълнички, букетчета от рози, разцъфнали лилии – който 
каквато картина и шарка си харесал. Тъжно ми беше и за градинките около 
тях, скътали още зеленчукови лехички и любими цветя. 

Събаряха, събаряха, събаряха... И ще щръкнат сиви блокове с балкони, 
върху които ще наредят саксия до саксия с мушката и ще опънат връвчици, по 
които да се увият стъблата на петуниите. Е, хубостта на цветята е хубост. Има 
ли какво да се каже срещу цветята, но тази хубост, когато е все една и съща, 
досажда. Окото жадува за разнообразие на форми и цветове, особено когато 
животът тъй е устроен, че най-често тече еднообразно, но с напрежение, сив, 
безизразен. 

Не исках да превръшам сутрешната си разходка в разяждаща 
носталгия по отминали години, но никога няма да забравя пъстротата, 
радостта и щастието, изпълващи всеки ден старите къщи на Троян и Тетевен, 
Ловеч, Свищов и Плевен. Тези къщи бяха наши, бяха мои. Бог ме бе дарил да 
отрасна всред два големи рода – бащин и майчин, с корени в тези чудни 
градове, които само моето семейство бе напуснало още през 30-те години на 
миналия век, за да се засели в София, но никога не бе скъсало връзките си с 
баби и дядовци, лели и вуйчовци, с техните деца и внуци – моите братовчеди, 
от които нямаше сила да ме отдели. Особено през лета и ваканции. 

Във всеки град къщите живееха различно и уж нищо не се случваше, а 
всеки ден минаваше в такова разнообразие, че бързаш да се събудиш и да 
започнеш новия. Но една от тези къщи – в Ловеч, вдигнала се на малка 
стръмна уличка, с широк чардак, голям двор и стар и едноок геран, пееше. 
Пееше нощем. Нещо проскръцваше, нещо изшумуляваше, съчка се 
преобръщаше, тревички шавваха, буболечки изпълзяваха на тънки краченца и 
къщата вече се готвеше за песен. Един тънък, тъничък ветрец слизаше от 
хълма, побутваше вратата на двора, провираше се през тънките процепи на 
стоборките на чердака, позалюляваше, поразместваше дървените обковки на 



герана, люшваше високите стебла на маргаритите, духваше под крилцата на 
щурците и песента започваше да се разлива – ту по-високо, ту по-тихо и 
омайно, укротяваше щурци и жабки, че и ние замлъквахме и се заслушвахме. 
А къщата пееше, пееше и кога замлъкваше, никой не знае. 

Детето се лъже. Но лъжата на малкия човек е сладка, упояваща. 
Детето поглъща най-напред живота, като вярва в измислицата, в която някога, 
в далечното “някога” са вярвали прадедите му. Бедата настъпва, когато 
порасналият човек знае истината и започне да я крие зад лъжата. 

И шуменските къщи са пеели на децата, и старите български къщи са 
приспивали децата си с песен. 

Дали не можеше в нашите градове – всеки със свое минало и слава – 
да се строи така, че да не се руши историята? Въпросите за нас винаги са били 
повече от отговорите, дори когато сме могли да ги намерим. 

Бях убедена, че Кина Вачкова ще бъде точна на срещата и ускорих 
крачките си. Не се минаха и няколко минути и пред мене се изправи стройна 
млада жена с усмихнато, но сдържано лице, игриви очи и очила, които 
подчертаваха деловитостта й, усетена от мен още от пръв поглед. 
Поздравихме се. Гласът й прозвуча с приятен тон и ясен звучен изговор. 
Стигнахме бързо до Икономическия техникум, където проведохме изпита, на 
другия ден минаха моите първи лекции пред шуменските студенти. Като пред 
непозната аудитория, постарах се да им създам повече интерес, разчитайки на 
факта, че въпросите на стилистиката винаги могат да заинересуват 
студентите. Не грешах. Аудиторията наистина слушаше с интерес. 

За вечерта се бяхме уговорили с Вачкова за малка разходка. Не я 
познавах от следването й в Софийския университет, защото то бе съвпаднало 
с моето тригодишно отсъствие, тъй като бях на лекторат в Краков. В 
разговора тя ми каза, че иска да се занимава с история на книжовния език. 
Вечерният разговор с Кина доста дълго течеше като монолог. Много 
скърбеше за загубата на Андрейчин, който беше чел лекции в Шумен по 
история на книжовния език през академичната година 1974-75 и е обещал, че 
ще чете и следващата година, но се е случило най-страшното: “изгубихме го”. 
Прослушала е целия му курс, направила е обстойни записки на лекциите му, 
уточнили са дисертационната й тема – за езика на Добри Войников. Тя 
започнала обаче да работи и в Държавния архив на Шумен, който съдържал 
писма на неособено известни, но важни книжовници от Шумен. Помислих си, 
че ако Андрейчин е хвърлил искра, с която е запалил интереса на шуменската 
си ученичка към архивите, искрата вече е разпалила огън, защото архивите не 
знаят укротяване. Професорът не изпитваше особена страст към тях и 
предпочиташе да държи в ръцете си, колкото и да е старо, но печатно, а не 
ръкописно слово, но у Кина очевидно е бил събуден архивисткият ген на 
историка. 

Кина проявяваше интерес и към личността на Андрейчин, 
възхищаваше се от неговия ум и лингвистичната му мисъл и аз искрено 



съжалявах, че професорът е изгубил една своя, може би последна ученичка, а 
Кина – най-добрия свой учител. 

Около четири години по-късно Кина Вачкова представи своята 
дисертация за обсъждане в Катедрата по български език на Софийския 
университет. Прочетох я. Добра, обстойна работа върху езика на Добри 
Войников. Но не ми хареса, че текстът почива на по-стара, позната вече 
методология. Не одобрявах особено този “модел”, при който книжовници 
стърчаха като самотни пилони, несвързани нито с предишен, нито със 
следходен отрязък от пътя, по който вървеше книжовният ни език. 
Подчертавайки достойнствата на дисертацията на Вачкова, не можех да не 
обърна внимание върху някои сериозни недостатъци на труда й. Схванах 
обаче тона си като по-остър, отколкото е нужно за такова първо обсъждане на 
кандидатска дисертация. Укорих се, въпреки че критичните ми бележки бяха 
важни за дисертацията. Исках научният й текст да бъде много по-добър и да 
има нов облик, различен от този на предходни изследователи и отговарящ на 
теоретичните и методологическите постановки, надхвърлили онези до 1975 г. 
– време, в което дисертантката бе започнала своята работа. 

В същото време си мислех, че Кина може и да ми се е поразсърдила (и 
ще има право: всичко може да се каже, но има начини на изказване). След 2-3 
седмици тя ме потърси в кабинета. Зарадвах се. Можех да й се извиня. Кина 
обаче ми каза, че за нея е бил важен не стилът на изказването, а самото 
изказване и именно критичните му бележки. Съжалявам обаче сега за друго: 
имах свои бележки върху две дисертации на колеги от Катедрата по български 
език в Шуменския университет – на Кина Вачкова и на Ивелина Савова – и 
двете вече професори в Университета. Първите бележки бяха кратки, но 
обстойно изговорени на заседанието, за което стана дума; вторите – по-
обширни и изписани на големи листове, но неизговорени и резюмирани на 
непълна страница, изпратени за обсъждането на докторската дисертация на 
Ивелина пред Катедрата по български език в Шумен. Какво стана с 
бележките? Изхвърлих ги наред с голям куп записки, копия от прочетени 
рецензии и др. Съжалих, но беше късно. Държах ги като личен архив. Реших, 
че той вече не ми е нужен, още повече, когато лицата, с които човек е свързан, 
вече отдавна и успешно са го надскочили. 

След смъртта на проф. д-р Любомир Андрейчин бях избрана за член 
на Международната комисия за славянски книжовни езици. Комисията бе 
съставена от високи специалисти, между които блестяха имената на Алоис 
Йедличка и Далибор Брозович. Доста време бях посветила на работата си в 
Комисията и бях организирала две заседания у нас. През 1994 г. реших твърдо 
да се оттегля и да предложа друг член в нея от нашата страна. Бях убедена, че 
най-добре с работата в Комисията би се справила К. Вачкова. Познавах добре 
тези качества на характера й, които могат да бъдат полезни за международния 
форум и за нейното развитие като специалист в чуждестранна научна среда. И 
не сгреших. От 2008 г. тя е не само член на Комисията, но и неин председател. 
Но по-важно е друго: книгата Типологична характеристика на 



новобългарския книжовен език (Възрожденски период), която бе издадена, е 
достоен отговор на много, много дългите мрънкания на част от славянския 
свят: дали пък и съвременният български език не е, както македонският, “нов 
тип” език, формиран в ново време; дали пък на старобългарския език му 
прилича да го наричат с това име, тъй като той не е “старият” български език, 
а староцърковнославянски и т.н., и т.н. 

Веднъж, когато разбрах, че здравословното състояние на Кина не беше 
за пренебрегване, искрено се ядосах и се сопнах: “Станете най-накрая 
Анжелина Джоли!”, тоест превърнете се в нещо друго, което не сте Вие, 
влезте в друг образ. 

Несериoзна акция! Как се влиза в друг образ?! И защо ли? Раждаме се 
с образа си и завинаги оставаме в него. Другото е заблуда или мъчение, на 
което не сме способни. 

Колкото и да познаваш началото на пътя пред себе си, никога не 
знаеш кога и къде може да свърши. Моят свърши до една широколистна гора 
със стари дъбове и разперени клянове. Беше прорязана от няколко пътеки, 
отворени към път извън нея. Минаваха през сърцевината й, а млади хора 
вървяха по тях – едни нагоре, други надолу, потънали в свои разговори. 

Гората била стара, още от времето на княз Фердинад и оттогава 
шуменци я гледали и я пазели като човешки живот. И как хубаво бе избрано 
мястото зад нея на едно бяло, сдържано по своята архитектура здание с 
неспирно отварящи се стъклени врати, за да посрещат и да изпращат всеки 
ден своите обитатели. Неподвижно, строго и респектиращо, върху него се 
четеше само един надпис: Шуменски университет “Епископ Константин 
Преславски”. 

През вратите на бялото здание влязох и аз за пръв път. Поеха ме 
шумът и коридорът. Отивах при ректора, за да се видя с него и да му 
благодаря за одобреното предложение на Катедрата по български език да 
поема лекциите по стилистика на отсъстващ колега. Кабинетът беше на 
първия етаж със слънчеви прозорци, обърнати към гората. Ректорът проф. дфн 
Добрин Добрев беше млад делови мъж, ръководещ едно висше учебно 
заведение по нелекия му път в днешно време. Дали остава време на един 
ректор да погледне и през прозорците на кабинета си и да види гората ...? 
Визитата ми, макар и делова, се превърна в колегиален разговор, освободен от 
напрежение и ненужна официалност. 

Малко по-късно същия ден влязох на лекция при журналисти 
първокурсници. Нямах никакво чувство, че трябва да възстановявам битие, 
прекъснало преди 2-3 години. Сякаш вчера съм затворила една врата и днес 
отварям друга, но пред мен не седят студенти в голямата аудитория на третия 
етаж на Софийския университет, а в една малка на партера, в която 
студентите са по-малобройни. Едни – с любопитни към мене очи, други – с 
поглед като към познато лице, което се е изправило пред тях да сее семето на 
науката, но те ще си помислят какво от науката ще поемат, ще им върши ли 
работа в бъдеще, защото нали трябва предварително да зная, че те се готвят за 



журналисти и ги чака по-особено бъдеще. Самочувствието им – добре 
изразено, но ненатрапчиво и без нахалство разпознах от пръв поглед, защото 
близо десетина години “отглеждах” студенти и дипломанти журналисти, 
чиито имена и днес се слушат по радиото, а на други се свързват с водещи 
телевизионни предавания. 

Запомних много от студентите първокурсници по журналистика в 
Шуменския университет и досега се питам понякога: докъде ли са стигнали в 
кариерата си, какви ли мечти са осъществили в живота си, докъде са ги довели 
способностите и амбициите ... Тяхното време е по-трудно от онова, което 
беше за нас на тяхната възраст. Но невинаги сме искрени, за да им го кажем. 

С филолозите ми беше доста по-трудно. Стилистиката, която им четях, 
беше с друг профил, а те нямаха голяма подготовка, за да я възприемат. 
Литературните знания и по-широкият поглед върху хуманитаристиката им 
липсваха. Затова понякога ми се искаше да извикам: “Ей, деца, я излезте пред 
чинчетата си, подредете се, ако искате в кръгче, опънете ушички, отворете 
очички, не правете нищо с ръчичките, не шавайте с краченца и само ме 
слушайте, слушайте, слушайте и... мислете върху това, което слушате, защото 
стилистиката е една хубава приказка, но е трудничка... А като пораснете и 
започнете да четете, ама трябва много да четете, тогава ще ми я разкажете!” 

На изпита най-много се въртяхме около стиловете и специално около 
разговорния. Забавен стил – до насита. През неговата призма оглеждахме 
другите стилове. Колко прав беше навремето проф. Мирослав Янакиев, 
приемайки разговорния стил за основен и “еталонен”. Прозирал е в бъдещето. 

Изпитът по стилистика траеше дълго, понеже го разбирах като форма 
да дам още знания върху тази наука, а и да не пиша двойки, защото 
студентите от двойки не си вземат поука. 

Веднъж с моята бивша студентка и сегашна колега Красимира Колева 
направихме една дълга, много дълга разходка, минавайки по красива нова 
улица от старата част на Шумен до мястото, откъдето почваше пътят за 
студентските общежития и Университета. Говорихме си за какво ли не, но 
между другото и за нашите студенти. Малко от тях се съсредоточаваха изцяло 
върху ученето си. Дължеше се, според нея на различни причини: някои 
студенти учеха и работеха, други се интересуваха само да вземат диплома, а 
трети бяха убедени, че бъдещата им работа няма да бъде свързана, с това, 
което изучават. Това беше обща позната картина, в която Университетът, 
колкото и да се стараеше, не можеше да внесе по-ясни краски. 

Наскоро след идването ми в Шуменския университет по някои етажи 
течеше ремонт, който възприемах твърде възторжено. Това беше една 
необходима грижа и за студенти, и за преподаватели, и за престижа на 
Шуменския университет. Радвах се сякаш ремонтираха мой дом, моя стара 
къща. А сега Университетът след цялостното му обновление е станал още по-
хубав и по-функционален. 

Приключих преподавателската си дейност в Шуменския университет 
по свое желание, оставяйки стилистиката в добри ръце на млад асистент. 



Титулярът на курса доц. д-р Димитър Попов наближаваше да се завърне. В 
един момент човек трябва да намери сили не само да продължи напред, но и 
да спре, колкото и тъжна да изглежда спирката. Тя е част от достойнството на 
всяка личност. Решението взех разумно, но след него се разплаках. 

Затворих за последен път университетските врати след себе си и по 
една пътека влязох в гората. Беше ми мъчно, много мъчно. У мен обаче 
изведнъж трепна весел спомен – случайните университетски срещи с колегата 
Ивайло Петров. Още като ме зърнеше, изопваше стойка, леко, почти 
невидимо се усмихваше и вдигаше ръка като римски гладиатор за ритуален 
поздрав към императора. Но вместо да произнесе тържествено думите “Аvе! 
Caesar, morituri te salutant”, изричаше с мила ирония: “Всичко е стилистика!” и 
добавяше: “Така казва великият Брезински!” 

Смеех се, но дали се съгласявах, е друг въпрос. 
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	Ян Корженски (Прага) 
	VICEJAZYČNOST, DIGLOSIE, JAZYKOVÉ PRÁVO 
	A EVROPSKÁ UNIE 
	Във връзка с това трябва да се обърне внимание и на обстоятелството, какво е било разбирането на смисъла на кодификацията: дали ползвателите на КЕ са осъзнавали своето недиалектично становище спрямо езика (за своите ползватели нормите на езика са относително статични) и дали са очаквали императивна кодификация, а не поучение за реална езикова ситуация (т.е. дали са се нуждаели от един вид техническа норма, таксативно упътване за употреба на езика в една нова за тях функция, книжовна). Естествено в диахронен план трябва тези размисли да се съобразяват с граматичната традиция и нивото на познанието на структурата на езика, т.е. с постепенното задълбочаване и усъвършенстване на интервенцията в езика (кое вече е нормирано, а кое тепърва трябва да бъде регламентирано). Теоретично също так трябва да се реши въпросът за целите на кодификацията на словарния запас (ако за такава изобщо има смисъл да се говори, защото зависимостта от узуса тука е несравнимо по-висока от другите планове на езика, а и речниковото дело през българското Възраждане се разгръща сравнително много късно (Кювлиева 1997). 
	- рационална : нерационална ориентация (ср. бел. 6) с две крайни позиции: строг безучастен икономизъм : националистически шовинизъм, като обикновената посока на развитието на отношението към езика е от нерационалните становища към рационалните, от конкретни, непосредствени таксативно определяни нормативни средства към обща рамка и комуникативните цели, които дават възможност за по-свободен избор, по-богата вариантност и по-широк диапазон на нормата. 
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