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ПРОФЕСОР ДОКТОР ДОБРИНА ДАСКАЛОВА  

НА 65 ГОДИНИ 

 
 

Този том от поредицата „Отговорността пред езика“ е посветен на една 

изящна дама и вдълбочен учен, който отлично знае какво е отговорност пред 

езика. 

Проф. д-р Добрина Даскалова е дългогодишна преподавателка в Шу-

менския университет и изследователка, превърнала служенето на езика в сми-

съл на творческия си живот. В нейната интерпретация езикът застава пред 

студентите жив, близък, опознаваем, с актуални проблеми, а не като съвкуп-

ност от студени дефиниции, като прост сбор от фонетични диференциални 

признаци, от лексикални корелации и групирания. 

Академичният живот на проф. Даскалова е вдаден на обучението на 

стотици студенти и на проникновени занимания с езика. Тя извървява пътя от 

стажант-асистент до професор с усърдие, творческо стремление и вдъхновена 

любов към професията.  

Географските пътеки в жизнения път на проф. Даскалова са разнопо-

сочни – Врачанско, Родопите, София, Шумен. Тя уважава Врачанско като свое 

рождено място, София – като място, което ѝ е дало образование и отправна 

точка в професията, Шумен – като място, където е протекъл активният ѝ живот, 

но Родопите са в сърцето ѝ – тя и до днес смята себе си за родопчанка. С Родо-

пите са свързани детските и юношеските ѝ години – село Соколовци, Смолян-

ско, и град Мадан и досега пазят за нея топлината на родния дом, връзката с 

роднини и спомена за отишлите си вече близки хора. Тя и до днес пее прочув-

ствените родопски песни, готви пататник и апраци (сарми) и пържи родопски 

колаци (вид питки). 

Добрина Георгиева Даскалова е родена на 1 юли 1950 г. в село Камено 

поле, Врачански окръг. Завършва гимназия в град Мадан, Смолянско, а в пе-

риода 1969 – 1973 г. е студентка в Софийския университет, специалност Бъл-

гарска филология; същевременно получава и втора специалност История. Още 

докато е в последния курс на университета, нейни преподаватели, познаващи 

добре подготовката и личните ѝ качества, я препоръчват за работа в новоотк-

рития Висш педагогически институт в Шумен. От 1 ноември 1973 г. тя е наз-

начена за стажант-асистент във ВПИ – Шумен и по мистериозните пътища на 

съдбата завинаги свърза професионалния и личния си живот с този универси-

тет и този град. Тук през 1975 г. става редовен аспирант по фонетика на съв-

ременния български език под ръководството на ст.н.с. д-р Димитър Тилков. 

През 1980 г. след конкурс е избрана за редовен асистент в Катедрата по бъл-

гарски език; през 1982 г. става старши асистент, а през 1985 г. – главен асис-



тент. През 1984 г. защитава дисертация на тема „Ударението в българската 

именна система: съществително име“. През 1991 г. преминава през процедура 

по хабилитация и е утвърдена от ВАК за доцент. През 2015 г. е избрана за 

професор по съвременен български език в Шуменския университет. 

Преди 42 години проф. Даскалова застава за първи път лице срещу ли-

це със студентите. Първият ѝ опит като университетски преподавател е с уп-

ражнения по българска диалектология; после преминава през семинарите по 

различни части на съвременния български език, докато накрая се установява 

трайно в сферата на фонетиката и лексикологията. През годините чете лекции 

по фонетика на съвременния български език, по лексикология, по диалектоло-

гия, общ курс по съвременен български език на студенти от множество специ-

алности от бакалавърската степен. В магистърски програми чете лекции по 

езикова нормативност и интердисциплинарни подходи към езика. Преподава-

телската дейност на проф. Даскалова може да се нарече свещенодействие. Ра-

ботата със студентите за нея е призвание. Тя казва понякога, че ако нещо умее 

да прави добре, то е да преподава, достъпно, спокойно и внимателно да обяс-

нява на младата аудитория сложната езикова материя. Безспорно има много 

хора, предано отдадени на любимата си работа, и проф. Даскалова е един от 

тях. Тя влага в преподавателската дейност много енергия и вътрешна мотиви-

раност. Общува със студентите непосредствено и колегиално и същевременно 

е крайно взискателна при проверката и оценката на знанията.  

Преподавателската ѝ дейност се простира и в чужди университети. В 

периода 1989 – 1992 г. работи като лектор по български език, литература и 

култура във Варшавския университет (като същевременно преподава история 

в училището към българското посолство). В периода 2009 – 2013 г. е лектор в 

университета в град Прешов, Словакия. 

Проф. Даскалова е ангажирана и като ръководител на дипломанти и 

докторанти, на които без пестене предава своя опит и знания. 

През 1985 г. специализира във фонетичната лаборатория на Санкт-

Петербургския държавен университет. Има и три езикови специализации по 

словенски език в университета в град Любляна, Словения (1983, 1985, 1986). 

През академичната си кариера проф. Даскалова е имала безброй адми-

нистративни ангажименти. Била е заместник-ректор на ШУ (2001 – 2002 г.). 

Работила е като декан на Факултета по българска филология, история и богос-

ловие (сега Факултет по хуманитарни науки) в периода 1998 – 2000 г., а два 

пъти е била заместник-декан. Ръководила е Катедрата по български език (1993 

– 1995 г.) и катедрите Езикознание и библиотекознание и Филологически и 

педагогически науки в Педагогическия колеж на ШУ в град Добрич (2005 – 

2009 г.). От 2002 до 2009 г. е председател на Контролния съвет на ШУ. Пре-

цизната ѝ работа я прави желан член в комисиите по учебните планове, по 

трансфера на кредити, по подготовката на материали за акредитации. Постоя-

нен участник е в организацията на научни и други събития, в подготовката на 

студентски олимпиади и четения. Дълги години работи като експерт към На-

ционалната агенция за оценяване и акредитация.  



Научните разработки на проф. Даскалова дискутират актуална пробле-

матика с приносни резултати. Интересите на авторката са основно в областта 

на фонетиката и лексикологията, но тя има приноси също към морфологията и 

стилистиката, към прагматиката и дискурсния анализ, към методиката на пре-

подаване на българския език като чужд. 

Във фонетичен план първата ѝ любов е ударението. Дисертационният ѝ 

труд върху ударението в системата на съществителните имена (1984 г.) е клю-

чов в тази сфера. В редица по-малки материали се коментират също акцентни-

те характеристики на българския език с оглед на отношението система ~ норма 

~ реч, спецификата на акцентно-ритмичната структура в езика, парадигматич-

ните и синтагматичните характеристики на ударението, акустичните парамет-

ри на акцентуваността, акцентната сила на определени морфеми, думите с две 

ударения. Някои материали са компаративни – например за възприемането на 

акцентуваността в българския и руския език, за типологичните разлики в про-

зодията в българския и словашкия език. Проф. Даскалова е съавтор във фоне-

тичния том на съпоставителната българско-руска граматика под редакцията на 

проф. Стефана Димитрова („Сопоставительная болгарско-русская грамматика. 

Том І. Фонетика“, 2009 г.), където са включени идеите и анализите ѝ върху 

проблемите на българското словно ударение. Теоретична и методологична 

стойност имат също работите на авторката върху фонетическото значение 

(1996 г.) и върху контрастивната функционална фонетика (1998 г.). 

Връзката между ударението и езиковата семантика на морфологично, 

лексикално и синтактично равнище е показана в монографията „Акцент и се-

мантика“ (2007 г.), която представлява преработка на хабилитационния ѝ труд 

за доцент от 1990 г. Изследването убедително доказва, че посочената връзка е 

системно обусловена в случаите, когато ударението е единствената формална 

характеристика, диференцираща езиковите единици при изграждането на се-

мантични противопоставяния. 

Книгата „Супрасегментна система на съвременния български 

език“ (2014 г.) е замислена като учебник, целящ в достъпна форма да характе-

ризира спецификите и функциите на сричката, ударението и интонацията. Ра-

ботата добре мотивира обединяването на тези единици в самостоятелна езико-

ва система, представя дискусионни въпроси, обобщава перспективи за по-

нататъшни проучвания.  

В областта на лексикологията името на проф. Даскалова трайно се 

свързва с изучаването на достоверността и на лексикалните средства за нейно-

то изразяване. Проблематиката на достоверността като субкатегория в рамките 

на категорията модалност занимава авторката над 15 години; отначало е ин-

терпретирана като отделни аспекти в студии, статии и съобщения, а после е 

теоретично обобщена в монографията „Речникови единици за достоверност в 

българския език“ (2014 г.). Достоверността се проучва тук в плана на теорията 

за функционално-семантичните полета. Авторката се съсредоточава върху 

лексикалното изразяване на достоверността, но същевременно не пренебрегва 

връзката лексикално ~ морфологично в границите на полето, взаимното влия-

ние и допълване на лексикалните и морфологичните маркери. Сполучливо се 



коментират позволените и непозволените от системата съчетания на маркери, 

възможните ограничения в комбинаториката, отношението отрицание ~ досто-

верност, съпоставката между изразяването на достоверността в собствена реч 

и по отношение на чужда реч. Заслужава да се отбележат също наблюденията 

върху изразяването на достоверност в различни типове дискурси. Анализите са 

основно върху спонтанната реч и всекидневния печат, но и това е достатъчно 

да се докаже влиянието на типа дискурс при избора на модела за изразяване на 

достоверност, да се покаже смесването на дискурсни практики и изменението 

на нормите на общуване в различни условия.  

Фразеологията и омонимията в частноезиков и съпоставителен план 

също задържат вниманието на изследователката. Тук специално отбелязване 

заслужава методологичният материал „Предизвикателства и възможности на 

българистиката при съпоставителен аспект на изследване“ (2015 г.), третиращ 

съпоставителното изследване на фразеологията.  

Морфологичната проблематика е представена в изследванията на ав-

торката предимно с наблюдение над местоименията, отчасти с наблюдение над 

преизказните форми и над някои предлози.  

Връзката между морфология, синтаксис и лексикология е илюстрирана 

в материали като „Наблюдение върху разширените именни фрази с кванторно 

значение екзистенциалност“ (1996 г.) и „За характеристиките на разширените 

номинални фрази с кванторно значение единичност“ (2003 г.), които анализи-

рат езикови средства и форми с отношение към изграждането на опозицията 

определеност/неопределеност чрез възможностите на лексикалното равнище в 

книжовния български език.  

Прагмалингвистична ориентираност имат редица проучвания в област-

та на стилистиката и анализа на дискурса. Такива са например статиите и сту-

диите „Езикови средства за въвеждане и оценка на чужда реч и техният кому-

никативен статус при формиране на обществено мнение (по материали от пе-

чата)“ (1999), „Лексикални характеристики на заглавието в съвременния пери-

одичен печат (с оглед на прагматико-стилистичните тенденции в езика)“ (2004 

г.), „Съвременният български печат – предпоставки и условия за развитието на 

книжовноезиковата норма“ (2007 г.), „Основни езикови характеристики на 

публицистичните текстове (особености на коментарните текстове)“ (2012 г.), 

„Дискурсни практики на паратекстово равнище (на основата на съвременния 

български печат)“ (2013 г.), „За някои особености на комуникативно-

прагматичните модели в медиен дискурс“ (2016 г.), „За типологията и ролята 

на конотациите в медийни текстове“ (2016 г.). 

Проф. Даскалова има също тъй множество участия в научни конферен-

ции в страната и чужбина; работила е по международни, национални и уни-

верситетски образователни и научноизследователски проекти, на няколко от 

които е била ръководител. Член е на редакционни колегии на специализирани 

издания, редактор на монографии и учебни помагала, автор на отзиви и рецен-

зии за научни трудове. 

Сухата статистика и инвентарният списък от публикации могат да да-

дат известна представа за работата на учения, но малко могат да кажат за безб-



ройните безсънни нощи над книгите, за лутанията на мисълта, за прозрението 

и разочарованието, за съмнението и удовлетвореността от евристичния полет 

на духа. Още по-малко животът на човека може да се побере в една кратка 

био-библиографска справка и да се оцени. По-трайно от всичко остава живото 

присъствие на човека – за колегите, с които е делил работа, успехи и тревоги; 

за младите, на които е дал знание и импулс за самостоятелно мислене и разви-

тие. 

Посвещаваме този сборник от поредицата „Отговорността пред ези-

ка“ на проф. д-р Добрина Даскалова не за да подхраним суетата ѝ. А за да мо-

же тя винаги, когато отгърне страниците му, да се изправи пред обичта на вер-

ни приятели, пред уважението на признателни последователи и на добри коле-

ги отблизо и далеч. 

Пътят от неопитното начало до зрелите върхове на мъдростта е нелек и 

за радост не свършва с достигането на някакви достопочтени години. Съпоста-

вимо с извървяното е само предстоящото – нека то да бъде също толкова пъл-

ноценно за проф. Даскалова, да бъде ново предизвикателство за нея и да ѝ 

носи нови проникновения и ново удовлетворение. 

 

 

Проф. д.ф.н. Ивелина Савова 
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THE PROPER NAMES AS NOMINATIVES AND AS DETERMINERS IN 

THE SPHERE OF DEFINITENESS 

Vanya Zidarova (Plovdiv) 

 

The paper considers the proper names as specific words and their semantic and 

functional characteristics. Proper names are specific as a part of vocabulary and as markers 

in the sphere of definiteness. They refer to an individual object and their main function is to 

individualize and identify the object of reference in a semantic way. The proper names are 

semantic markers of the definiteness. But they could be combined with others markers such 

as indefinite and demonstrative pronouns.  

Key words: semantics, definiteness, indefiniteness, proper name 

 

 

Собствените имена представляват специфична част от лексикалния 

състав на всеки език
1
. Те се отличават както с по-особена лексикална семанти-

ка (в сравнение с нарицателните имена например), така и с по-особено функ-

циониране в речта. Чрез тях се осъществява специфичен вид номинация, като в 

изказването те реферират единични обекти. Това ги поставя в тясна връзка с 

детерминацията, по-конкретно с определеността, чиято семантика показва 

доста сходни черти с тази на собствените имена.  

Преди да преминем към ролята, която собствените имена имат в сфера-

та на определеността, ще се спрем на най-важните им номинативни особенос-

ти, които обуславят специфичното място, което те заемат в системата на езика 

и които обуславят връзката им с категорията определеност.  

 Собствените имена като номинативи. Много опити са правени в ис-

торията на езикознанието и философията да бъдат специфицирани собствените 

                                                           
1
 Под „собствено име” тук разбираме максимално широк кръг изрази – топоними 

(Пловдив, Янтра, Добруджа, Русе), антропоними (Георги, Петрови), прякори (Плеши-

веца, Моканина, Камата ), названия на институции, фирми, книги, вестници (Пловдив-

ски университет, магазини Зора, вестник „Литературен форум”, списание „Страница”, 

читалище „Напредък”, „Конникът без глава”, „Война и мир”). 



имена като номинативни единици. През 1940 г. излиза в Лондон книгата „Тео-

рия на собствените имена” на А. Гардинър (A.H. Gardiner. The theory of Proper 

names. 2-nd ed.,Oxford, 1954), в която се излагат възгледите на древните фило-

софи и съвременните лингвисти относно собствените имена. Подробен обзор 

на възгледите за собствените имена от Античността до наши дни прави и А. В. 

Суперанская [Суперанская: 1973].  

Първоначално интересът към природата на собственото име има главно 

философски характер и се изразява в тълкуването на отношението име – обект. 

И тъй като това отношение е семантично по природа, възниква и въпросът 

имат ли собствените имена значение. Отговорът, разбира се, зависи от теоре-

тичната база и начина, по който се интерпретира понятието „значение”.  

В аналитичната философия на езика въпросът за собствените имена 

често е предмет на дискутиране. Теорията на Г. Фреге [Смисъл и значение, 

1892] се базира основно на собствените имена [Фреге 1996: 3–17]. Според Г. 

Фреге името е израз, който означава някакъв съществуващ обект. Условието за 

екзистенциалност силно стеснява обаче обема на понятието „собствено име”, 

тъй като на практика изключва имената от фикционални текстове, например 

художествена литература, където собственото име не означава реално същест-

вуващ, а въображаем денотат (Мечо Пух, Снежанка, Хари Потър).  

С теорията на Г. Фреге се поставя началото на дълга поредица от тео-

рии и конкретни изследвания, посветени на номинативната и реферативната 

природа на собственото име като езикова единица. Задълбочен обзор на ин-

терпретациите, които получава собственото име в контекста на различни съв-

ременни лингвистични теории, прави Ст. Буров [Буров 2004: 116–128].  

Бихме отбелязали например възгледите на Дж. Мил, които той излага в 

труда си „Система на логиката” [Дж. Мил 1950, цит. по Стойчева 2002: 46–47]. 

Дж. Мил разделя имената на сингуларни и общи, на конотативни и неконота-

тивни. Собствените имена са сингуларни и неконотативни. „Собствените име-

на не конотират нищо и нямат значение”. Според Дж. Мил конотиращите име-

на са се появили след собствените. Типично за представителите на логиката, 

Дж. Мил слага знак на равенство между значение и понятие. В неговата кла-

сификация на типовете понятия собствените имена не се вместват, тъй като те 

не обобщават нищо, поради което според Мил те са лишени от значение. 

Всички по-късни представители на логическото направление в семантиката 

отричат съществуването на лексикално значение при собствените имена. Съ-

щото мнение споделя и Б. Ръсел, според когото собствените имена са по-

примитивно средство за номинация. Името отначало се дава на една вещ, а 

после на цял клас [Дж. Мил, Б. Ръсел, цит. по Суперанска 1973: 55, 64]. 

Всъщност даването на собствено име на нещо е изцяло социален акт. 

То е обусловено от нуждите на идентификацията. Собствено име се дава на 

обекти, чиято идентификация е комуникативно необходима (хора, животни, 

местности, селища, реки, организации и т.н.). Собствените имена са винаги 

референтни – независимо дали референтът им е реален, или фиктивен.  

Съществуването понякога на диаметрално противоположни мнения за 

природата на собственото име често води до научни дискусии, една от които е 



дискусията между Дж. Мил и О. Йесперсен. Според Дж. Мил собствените 

имена са лишени от конотация и съответно – лишени от значение. Според О. 

Йесперсен всяко име има значение и то може да произтича от контекста и си-

туацията [цит. по Книжникова 2009: 238] .  

Всъщност собствените имена могат да бъдат конотиращи, такива са 

предимно топонимите, например Тримонциум, Луда Яна, Белоградчик, Сини 

вир. Те възникват на отражателен принцип и в основата на названието залягат 

денотативни признаци. Друга част от собствените имена (някои топоними, но 

преди всичко антропонимите) нямат ономасиологична мотивираност, не ко-

респондират пряко с денотативните признаци, а са изцяло социален продукт 

(например Димитровград, Първомай, Стефка, Иван, Даниела, Мирослав и т.н.). 

Но и в двата случая собствените имена назовават единствен и неповторим 

обект, като основната им функция е да го индивидуализират сред подобни на 

него и на базата на тази индивидуализация да осигурят възможност за неговата 

идентификация. Но при всички собствени имена екстенсионалът им е равен на 

единица и признакът единичност (индивидуализираност, конкретност) е из-

пълнен по силата на лексикалната им семантика.  

По своето значение, сфера на функциониране и индивидуализираща 

функция собствените имена могат да се определят като „лексикално дефек-

тивни”, „лексикално непълноценни” [Уфимцева 1977: 42]. Ние споделяме мал-

ко по-широк възглед, а именно, че разликата между нарицателните и собстве-

ните имена е преди всичко функционална. Не сме склонни да приемем крайна-

та гледна точка, че собствените имена са напълно лишени от значение. Те имат 

специфично значение, чието специфика се изразява на първо място в обичайна 

липса на ономасиологична мотивираност и означаване не на клас обекти, а на 

един обект [виж и Буров 1996: 7]. Собственото име възниква в резултат на 

социален акт, който превръща даден звуков комплекс в лингвистичен факт. 

Обикновено собствените имена се противопоставят на нарицателните, но 

всъщност между двата класа освен основната разлика – означаване на един 

денотат или клас денотати – има и доста общи черти като номинативност, де-

нотативност, референциалност, задължителна/незадължителна ономасиоло-

гична мотивираност, възможност за преход на едно име от единия клас в дру-

гия. Така че основното противопоставяне на нарицателни и собствени имена 

протича по линия на тяхното предназначение. Нарицателните имена описват 

денотата посредством негови характерни белези, докато собствените имена 

идентифицират денотата. Ако тази основна тяхна функция – идентифицираща-

та – бъде блокирана по някаква причина, например наличие на няколко лица с 

едно и също име, се прибягва до вторични идентифициращи показатели, които 

да направят идентификацията успешна. Например: Иван днес няма да дойде на 

работа. – Кой Иван? (при наличие на няколко души с това име в колектива) – 

Иван от Асеновград/от втората смяна/братовчедът на началника.  

Собствените имена се отличават с подчертана денотативност. Ако – 

само условно – приемем, че семантичната категория „значение” е тъждествена 

на логическата категория „понятие”, то действително собствените имена ще се 

окажат лишени от значение. Но семантичната категория значение е доста по-



широка от логическото понятие. Тя е езикова абстракция, а не чисто гносеоло-

гическа. Значението на собственото име е всъщност назованият обект като 

дискретен фрагмент от действителността. Тоест значението не е понятий-

но-дескриптивно, а денотативно. Но няколко денотата могат да имат едно и 

също име. Десетки мъже могат да се казват Георги, стотици жени могат да се 

казват Мария, атласът ни показва десетки топоними, пренесени от Стария в 

Новия свят. Всички тези „съвпадения” би трябвало да се разглеждат като про-

ява на омонимия. Съвпадението на две лични имена е абсолютно случайно и 

семантично немотивирано. Освен това едно и също име може да бъде знак 

както на човек, така и на град, на животно, на кораб. Например котката ми и 

сестрата на колежката ми могат да се казват Сара, без това да означава, че има 

каквато и да е връзка между двата денотата.  

Именно липсата на познавателна връзка между собственото име и не-

говия носител, за да се осъществи успешно идентификацията, са нужни и 

предходни екстралингвистични знания за обекта на номинацията.  

Противоречията, често фундаментални, във възгледите за номинатив-

ната природа на собствените имена са очевидни в тезите, които А. Суперанска 

извежда като водещи в ономастично отношение [Суперанска 1973: 88]:  

 Собствените имена нямат значение, доколкото не означават атрибу-
ти (Дж. Мил, П. Кристоферсън); 

 Собствените имена имат по-богато значение от нарицателните, кое-

то съдържа сведенията ни за обекта, ако го познаваме (стоиците, О. Йесперсен); 

 Собственото име е произволно (О. Йесперсен, А. Гардинър); 

 Собствените имена са мотивирани (направление, възникнало през 
ХХ век в противовес на теорията за произволността). 

Как бихме коментирали тези очевидно противоположни тези? Приема-

ме оригиналното сравнение на П. Кристоферсън, че собствените имена са като 

номерата, които затворниците получават, за да бъдат идентифицирани [П. 

Кристоферсън, цит. по Супернска 1973: 77]. Той ги определя като празни зна-

ци, които нямат отношение към езика. Ако перифразираме мисълта на автора, 

да наречеш град Пловдив с името София, е фактологична, а не езикова грешка. 

Относно отсъствието/наличието на знакова мотивираност бихме казали, че 

интерпретацията зависи от начина, по който се разбира мотивацията. Ако под 

мотивираност се разбира връзка с обективни признаци на денотата, то в пове-

чето случаи собствените имена не са мотивирани. Но има и друг вид мотива-

ция – социална, и относно нея всеки обект е получил името си в резултат на 

някакъв първоначален мотив – социална мода, роднински връзки, лични пред-

почитания, исторически събития и под. Така че собствените имена също са 

мотивирани, но не атрибутивно, а социално, като мотивацията е външна за 

денотата. Най-значим е естествено въпросът дали собствените имена имат 

значение. Значението по принцип се свързва с логиката и гносеологията. От 

логическа гледна точка собствените имена нямат значение. Но от езикова – 

имат. Тяхното значение е всъщност тяхната функция – да идентифицират 

обекта в текста и ситуацията. Ст. Буров също намира за по-уместен термина 

„функция” вместо „значение” поради твърде спорния характер на плана на 



съдържание. Според Ст. Буров, знанието, че Петьо е собствено име, не е дос-

татъчно условие за идентификация. На базата на езиковия си опит знаем, че 

това е име на лице, но не знаем на кое. Тук обаче бихме уточнили, че ние не 

знаем дори и това, че е име на лице, защото Петьо може да е име и на домаш-

ния любимец например – куче, котарак, папагал. Но сме напълно съгласни с 

твърдението, че „собственото име препраща към единичен обект и служи за 

неговата идентификация в рамките на речевата ситуация” [Буров 1996: 9]. 

Не можем обаче да приемем отъждествяването на значението с денота-

та. Денотатът е външен за думата и нейната семантика, той е доезиков фраг-

мент, съществуващ в извънезиковата действителности или във въображението 

на субекта.  

Вниманието към системата на собствените имена не е присъщо само на 

лексикалната семантика и ономастиката, които най-пряко се занимава с тяхна-

та същност и функции. Като неизбежна и важна част от речника на езика и 

особено с оглед на езиковото функциониране и осъществяването на комуника-

цията собствените имена представляват интерес и за граматиката, етнологията, 

социологията. Това са „думи, развиващи се по законите на езика, но освен 

лингвистичен компонент включват още етнографски, исторически, социологи-

чески компонент” [Книжникова 2009: 239]. В безпомощността си да фиксира 

точното място и природата на собствените имена О. Суперанска ги нарича 

„потенциални думи”, които не могат да се отнесат безусловно нито към езика, 

нито към речта” [Суперанска 1973: 214]. Сполучливо е сравнението на Дж. 

Сърл, че „собствените имена функционират не като описания, а като куки, на 

които да закачваме описания” [Proper Names, 1958, Философия на логиката 

2008: 179]. Във връзка с това Дж. Сърл поставя и резонния въпрос защо изоб-

що имаме собствени имена, след като и описателните названия (определените 

дескрипции) могат да изпълняват същата функция – т.е. да реферират индиви-

ди. Според него дескрипциите могат да доведат до проблеми с идентичността 

на референта – например „авторът на „Крал Лир” може да се отнася от различ-

ни хора към различни референти. Зависи от това кого говорещият смята за 

автор на „Крал Лир”.  

Собствените имена като детерминатори. По-нататък ще разгледаме 

един граматичен аспект на собствените имена, а именно ролята им на детер-

минатори в речта, връзката им с категорията определеност и определителния 

член, както и с някои класове местоимения. Нерядко лингвистите виждат па-

ралел между собствените имена и местоименията (по-точно личните и показа-

телните местоимения), доколкото и двата класа думи имат за цел да иденти-

фицират еднозначно референта и съдържат елемент на деиктичност [Руденко 

1988]. Местоимението, също като собственото име, не характеризира референ-

та, а отпраща към него. Това сходство между собствени имена и местоимения 

нееднократно е отбелязвано в лингвистиката [виж обзора на Суперанская 

1973]. 

Разгледаната по-горе семантична специфика на собствените имена ги 

поставя в твърде близка позиция спрямо определените (членуваните) нарица-

телни имена. Собственото име означава един конкретен референт и служи за 



неговото идентифициране. Членуваното нарицателно име има (почти) същия 

характер. С определената форма класът, назоваван с името по силата на речни-

ковата номинация, се свежда до един конкретен негов елемент, който подлежи 

на идентификация и бива идентифициран. Например:  

1. „Излел е Делю хайдутин‖ лети в космоса  
2. Песента лети в космоса 

3. Той преплува Чая 
4. Той преплува реката  
 В изказвания (2) и (4) членуването се предполага от извършено конк-

ретизиране на референта (песента, реката) в предходния дискурс. Например: 

Чувал ли си „Излел е Делю хайдутин‖? Песента лети в космоса; Той се хвърли 

в Чая и преплува реката. Семантичните признаци /+единичност/, 

/+конкретност/ са общи за собственото име и за членуваната описателна фраза 

или членуваното нарицателно име. Общ е и прагматичният признак 

/+идентифицираност/. Адресантът и в четирите изказвания представя референ-

та като идентифициран за него. Същевременно предполага и необходимия 

познавателен ресурс у адресата. Собственото име добива комуникативен пъл-

неж само ако адресата знае кой обект се реферира от говорещия. В противен 

случай декодирането на знака стига само до ниво „име”, но не и до ниво „ре-

ферент”. Например за един кореец (който знае български, но никога не е бил в 

България и не я познава) името Ахтопол в изказването Вчера се върнахме от 

Ахтопол ще бъде декодирано, разпознато само като име, като клас думи, но е и 

като конкретен град. В този смисъл важно предусловие е комуникаторите да 

имат пресечна точка на социо-културна информираност.  

 Посочените по-горе семантико-прагматични признаци, присъщи на 

определителната семантика, могат да бъдат изразени по два различни начина. 

Първо, имплицитно (по семантичен път) чрез собственото име и второ, експ-

лицитно (по морфологичен път) чрез определителния член и производната 

определена форма/фраза. Но условието за пресечна информационна точка ос-

тава.  

Тъй като признаците при нарицателните имена са морфемно маркира-

ни, то членната морфема може да се прибавя или отнема в зависимост от ко-

муникативната цел на говорещия и комуникативната ситуация. Нарицателното 

име може да представя референта като определен (идентифициран обект или 

идентифицирано множество от еднородни обекти) или неопределен (неиден-

тифициран обект или множество). Например: Видях куче / Видях кучето; Убих 

муха / Убих мухата; Върнах му книги / Върнах му книгите. При собствените 

имена признаците /+единичност/ и /+идентифицираност/ са семантично зало-

жени при самия процес на номинация и не могат да бъдат отнети. Тоест собст-

веното име е априори определено, докато нарицателното име подлежи на оп-

ределеност или неопределеност в зависимост от комуникативните възможнос-

ти и намерения на адресанта. Приемаме определителния член за граматичен 

детерминатор, а собственото име за семантичен детерминатор.  

Посоченото семантично сходство предполага, че собствените имена не 

би трябвало да се членуват, т.е. да бъдат маркирани и морфологично, след като 



вече са определени по силата на лексикалната си семантика. Това би представ-

лявало граматична тавтология на значението. Но както ще видим, съществуват 

случаи, в които собственото име може да бъде членувано. Именно поради на 

пръв поглед парадоксалния характер на този факт, на членуваните собствени 

имена винаги се е обръщало внимание.  

В. Маровска смята, че съществува формално-граматическа невъзмож-

ност собствените имена да имат признаците определеност и множественост. 

„Собствените имена не изразяват определеност, защото са пределно конкретни 

и винаги реферират явлението, чието име са” [Маровска 2013: 199]. Нарича 

собствените имена „първичнореферентни” и тук намираме известно противо-

речие – щом собствените имена са винаги референтни, как може да не изразя-

ват определеност. Може би авторката има предвид формално маркирана опре-

деленост. Членуването на собствени имена в множествено число – Анди, Алпи 

– обяснява така: по число наподобяват нарицателните и затова се членуват, за 

да се подчертае, че са собствени имена, както се прави с прякорите [Маровска 

2013: 199–201].  

Изброявайки начините за изразяване на определеност, Ст. Петрова 

включва и собствените имена като детерминатори, наричайки тяхната опреде-

леност „индивидуална определеност”. Но членуването на собствени имена от 

типа Родопи/Родопите определя като стилистичен похват, нямащ връзка към 

категорията определеност/неопределеност [Петрова 2001–2002: 59]. И члену-

ваната (Родопите), и нечленуваната (Родопи) форма са всъщност определени. 

Определеността на собствените имена е семантична по природа и не се нуждае 

от опозиция. Така че формалното противопоставяне Средного-

рие/Средногорието не е противопоставяне по семантика от типа определе-

ност:неопределеност, както би било при нарицателните имена, например де-

те/детето, ученици/учениците.  

И според Ст. Буров собствените имена не се членуват по прин-

цип, тъй като се предполага, че лексикалното им значение, свързано с 

идентификация на определен денотат, е достатъчен знак за определе-

ност и не е необходимо определеността да се дублира по морфологичен 

начин. Случаите на членувани собствени имена определя като „изклю-

чения”: Често ходя в Родопите, Мимето не е оздравяла още, В Алпите 

заваля сняг. В редица случаи някои топоними могат да бъдат членувани 

и със стилистична цел, което се среща предимно в разговорната реч: Е, 

как беше в Европата?, Абе Софията си е София, Америките са съвсем 

друг свят [Буров 1998, примерите са на Ст. Б.].  
Членуват се, според наблюденията на Ст. Буров, предимно собствени 

имена в множествено число. Според него това се прави, за да се подчертае 

определеността им, тъй като по принцип определеността се свързва с единст-

вено число, с единичен денотат. Имат се предвид многократно изтъкваните 

примери от типа: Андите, Апенините, Родопите, Балеарските острови, Кари-

бите. Обяснението, че собственото име трябва да е винаги в единствено число, 

не е приемливо. Съществуват референти, които представляват съвкупно и не-



делимо множество, получават собствено име, което формално е в множествено 

число, но семантично това е само един денотат. Така че формата за множест-

вено число изобщо не е необичайна при собствените имена, тя се обуславя от 

денотата. Множественото число е формален морфологичен белег, но семан-

тично „числото” всъщност е единствено. На въпроса защо все пак тези собст-

вени имена се членуват, Ст. Буров отговаря, че това се прави с цел да се мар-

кира семантиката „определеност”, която влиза в противоречие с признака 

/+единичност/. Но както изтъкнахме, може да има единичност на дискретен 

обект и единичност на множество. Конкретно що се отнася до имената Кари-

бите, Бермудите можем да допуснем, че се отнася до разговорен монолекси-

кален вариант на описателното название Карибските острови, Бермудските 

острови, а както посочихме по-горе, такива описателни названия са винаги 

членувани.  

Членуването на собствени имена в множествено число В. Маровска 

обяснява по следния начин: по число те наподобяват нарицателните и затова 

се членуват, за да се подчертае, че са собствени имена. Както се прави с пря-

корите [Маровска 2013: 199–201]. Като казва „по число наподобяват”, вероят-

но има предвид, че собствените имена са от типа singularia tantum.  

Доста автори са обръщали внимание на факта, че семантично опреде-

лените собствени имена се определят вторично и чрез определителен член. 

Правени са опити да се систематизират случаите на такова членуване [Анд-

рейчин 1978, Маслов 1982]. Ако обобщим направените до момента наблюде-

ния, то членуване на собствени имена се наблюдава в следните случаи: 

 при: мъжки имена на -а: Савата, Томата;  

 умалителни имена: Насето, Ванката, Тошката, Колето, Надето, 
Анито, Лилито, Миленчето;  

 прякори и прозвища: Чакала, Казака, Слона, Камата, Батето, Ка-
раджата, Майстора, Чичовото, Начо Културата, Васко Кеца 

 географски названия в множествено число: Хималаите, Андите, 
Апенините, Родопите. Б. Цонев (История на българския език, том 3, с. 473) 

вижда в това членуване чуждо влияние. Затова той препоръчва такива форми 

да се избягват, но Л. Андрейчин не е съгласен и свързва тези форми с народна-

та реч и обяснява членуването им с техния емоционален характер. 

 събирателни географски имена: Поволжието, Лудогорието, Дели-
ормана, Черноморието;  

 регионални топоними: Бъзето, Бранището, Локвата, Дупката; 

  имена на заведения: Кокала, Устата, Петното на Роршах, Найло-

на, Веселото село. Някои имена, които са нечленувани, могат да се членуват в 

разговорната реч, например: BILLA (Купихме хляб от Била(та), Тони 2000 

(Снощи вечеряхме в Тони(то), Триумф (В Триумф(а) има промоция), PENNY 

(Пазарувахме в Пени(то), LIDL (Това го купихме от Лидъл(а);  

 някои заглавия на художествени произведения: Конникът без глава, 
Бялата стая, Дамата с камелиите, Тихият Дон, Тримата мускетари. При 

заглавията ситуацията е доста противоречива, както ще видим по-нататък. 



 собствени имена, употребени като нарицателни в множествено чис-
ло: Петровците, Митковците, Герганите, Гераците; 

 исторически събития и епохи – Съединението, Втората световна 

война, Балканската война, Априлското въстание, Античността, Средновеко-

вието, Ренесанса, Просвещението. 

Р. Ницолова [Ницолова 1984] обръща внимание на един наистина спе-

цифичен вид членувани собствени имена – във функцията им на обръщение, 

като определя явлението като сравнително ново, чиито първи примери са ре-

гистрирани през ХIX век. 

В крайна сметка въпросът защо някои собствени имена се членуват, 

остава без еднозначен отговор. Затова и повечето автори са склонни да обявят 

тези членувания за изключения. Често членуваната и нечленуваната форма се 

конкурират – Пресякохме Дунав/Пресякохме Дунава, което донякъде потвърж-

дава факултативността на членуването или пък потвърждава тезата за стилис-

тичната роля на члена [Стоянов 1980: 28]. Според Ст. Буров има значение и 

нагласата на говорещия, членуваните форми изразяват по-свойско отношение, 

подчертана близост [Буров 1996: 12]. А може да става въпрос и за метонимия – 

преплувахме (река) Дунав, преплувахме реката. Защото може само Преплувах-

ме Дунава, но не и Преплувахме реката Дунава. Според Буров има вероятност 

членуването на Дунава, Искъра да се дължи и на противоречието по род между 

думите „река” (женски род) и Дунав (формално мъжки род). Но ние не вижда-

ме с какво членуването помага да се избегне тази разлика в рода.  

Ако собственото име участва като опорна дума в атрибутивна 

синтагма, рамковият морфологичен детерминатор е напълно закономе-

рен: Често ходя в далечната Норвегия, Старата София повече ми ха-

ресваше, Изкачихме красивия Пирин. Сравни: Често ходя в Норвегия, 

София повече ми харесваше едно време, Изкачихме Пирин. Членуването 

на именната синтагма би могло да се обясни с това, че в синтагмата има 

и име (в случая прилагателно), което изисква морфологично маркиране 

на фразата. Членуване има и при други имена в ролята на определения: 

Това е моят Пловдив, Прекосихме горящата Сахара. Членуване се наб-

людава и при описателните собствени имена, които в структурно отно-

шение са именни синтагми – Първата световна война, Балканската 

война, Стогодишната война, Бермудският триъгълник, Кресненското 

дефиле. Като описателно название те са собствено име, но съставът им 

включва несобствени имена. Вероятно по същата причина – несобстве-

но име във функция на собствено – винаги се членуват прозвищата и 

прякорите: Танцуващият с вълци, Апостола, Модерния ляв, Чичовото, 

Митьо Очите, Дългия, Самоковеца, Батето. 
Доколкото лексемата един е приета за (полу)граматикализиран детер-

минатор, интерес представлява и възможността за съчетание на един със собс-

твено име. По принцип отново бихме очаквали дублиране на значението (мор-

фологично + семантично), ако отнесем лексемата един към детерминаторите за 



определеност. Ако пък я приемем за неопределителен детерминатор, би се 

получил семантичен конфликт със собственото име. Съществува и трета въз-

можност – лексемата един да не се проявява като детерминатор, а като лекси-

кален интензификатор със стилистична функция. Р. Ницолова анализира таки-

ва конструкции с оглед на комуникативната информация, съдържаща се в тях 

[Ницолова 2008]. Според нея в изказването Имахме в нашия клас един Сашо, 

който стана чудесен хирург говорещият иска да подчертае, че референтът на 

собственото име е непознат за слушателя. Но на нас ни се струва по-вероятно 

да има елипса на част от именната фраза: Имахме в нашия клас един Сашо 

(едно момче на име Сашо), който стана чудесен хирург. При такъв прочит 

лексемата един не се отнася пряко до собственото име, а до нарицателното име 

момче, чийто референт е познат на говорещия, но той не намира за нужно да 

го конкретизира в по-голяма степен. Сравни също: На петия етаж живееше 

една (жена) Пенка, дето се караше с всички, На рождения си ден той ме за-

позна с един (мъж) Денислав, на когото повече не му видях очите. Въпросът за 

идентификацията засяга нарицателното име всъщност.  

Р. Ницолова посочва и други примери за членуване на собствени имена, 

на които приписва стилистичен характер: В една обединена Европа между-

държавните противоречия ще бъдат по-бързо разрешавани; В една Англия 

има хора, които стават православни; Фанатиците изгориха един Джордано 

Бруно; Не може да се игнорира един Китай. За стилистичната роля на един в 

тези изказвания говори и обстоятелството, че лексемата един може да се из-

пусне. Ако въобще се долови някаква разлика, тя ще бъде стилистична, а не 

семантична: В обединена Европа междудържавните противоречия ще бъдат 

по-бързо разрешавани; Не може да се игнорира Китай.  

Като интензификация можем да приемем и примери, в които един се 

свързва със собствено име, но собственото име е в нетипична функция и се 

проявява като нарицателно. Например: И той се хвърли като един Левски 

срещу враговете, Изгориха го като един Ян Хус на кладата.  

По особен начин стои въпросът за членуването на някои лични 

имена. Важна особеност е, че това членуване засяга само имена, които 

формално са в женски или среден род: умалителни женски и мъжки 

имена, които в умалителната си форма стават в среден род: Лилито, 

Мичето, Ленчето, Тонито, Анчето, Герито, Колето, Митето, Борето, 

Васето. Можем да кажем, че се членува всъщност звателната форма, 

която често съвпада с умалителната: Боре! Борето; Гери! Герито; Анче! 

Анчето; Ленче! Ленчето. Членуват се и някои мъжки имена с формален 

показател за женски род – Сава/Савата, Тома/Томата, Лука/Луката. 

Членуването в някои случаи е факултативно – Лили ще дойде 

ли?/Лилито ще дойде ли?; Сава добре ли е вече?/Савата добре ли е ве-

че? Ст. Буров смята, че членуването на личните имена от посочения тип 

се определя от „наставките, изискващи членуване, и от средния род” 

[Буров 1996], но не става ясно защо тези наставки и този род изискват 

членуване.  



Интересно предположение прави В. Маровска [Маровска 2013: 201]. 

Според нея членуването на форми предимно в среден род може би има връзка 

със самата специфика на средния род, който няма аналог в половото противо-

поставяне. Лицето е жена (Мария) или мъж (Никола), а се назовава с име, кое-

то формално е в среден род (Миче, Миме, Коле). Бихме допълнили, че члену-

ването обикновено става в третолични изказвания, когато се говори за, а не на 

съответното лице: Мичето ще дойде ли?, но Миче, ще дойдеш ли?  

Собствено име и неопределително местоимение. Имаш писмо от ня-

каква Мария, Вчера те търси някакъв Ивайло. С това говорещият подчертава, 

че не знае, не може да идентифицира носителя на името, т.е не знам кой е този 

Ивайло. Сравни: Вчера те търси Ивайло.  

Собствено име може да се съчетава с показателно местоимение. Нещо, 

което е невъзможно за определените по морфологичен начин имена. Тъй като 

членът генетично отвежда към показателното местоимение, наличието еднов-

ременно на показателно местоимение и членувана форма би било ненужно 

дублиране на информация. Но като интензификатор на деиктичността показа-

телното местоимение може да влезе в съчетание със собствено име, при което 

стилистичната роля на местоимението е лесно доловима. Например: Ей, тоя 

Гошо е голям мошеник, Не ти позволявам да говориш повече с тая Мария, Тия 

Иванови от втория етаж как не спряха да се карат, Тая Елена се оказа голя-

ма красавица. 

Макар и на пръв поглед да изглежда нелогично, собственото име може 

да се съчетае и с неопределително местоимение. И в този случай местоимение-

то има интензифицираща функция. Например: Хванала се е с един (някакъв) 

Петър, дето няма пукната пара; Някаква Елена те търси два пъти по теле-

фона; Някакви Петрови са се нанесли в съседната вила. В тези изказвания 

говорещият знае името на референта, но само въз основа на името не може да 

го идентифицира. Например видяла съм, че на табелката на врата пише „Сем. 

Петрови”, но не ги познавам; жената по телефона се е представила като Елена, 

но не я познавам. В първото изказване говорещият може да не познава въпрос-

ния Петър, само да знае, че се младежът се казва така, но може и да го познава, 

при което местоимението има негативна стилистична функция.  

На последно място ще обърнем внимание върху доста непоследовател-

ното членуване на заглавия, които по семантика и функция са собствени имена 

на съответното произведение, макар че от лингвистична гледна точка са нари-

цателни или словосъчетания, включващи нарицателни имена. Дори най-бегъл 

поглед показва, че липсва системност в членуването на заглавия на книги, 

филми, картини, музикални произведения. От една страна имаме Тихият Дон, 

Матрицата, Властелинът на пръстените, Великолепната седморка, Бандата 

на Оушън, Ангелите на Чарли, Шифърът на Леонардо, Играта на ангела, 

Цветът на парите, Синът на полка, Конникът без глава, Спасяването на 

редник Райън, Мълчанието на агнетата, Сянката на вятъра; от друга страна 

– Война и мир, Сън за щастие, Ад, Тютюн, Септември, Епопея на забравени-

те, Война на световете, Деца играят вън, Чичовци, Българи от старо време, 

Игра на тронове, Ледена епоха, Карибски пирати, Полет над кукувиче гнездо, 



Отнесени от вихъра. Не можем да установим систематичност по отношение 

на заглавията. Според нас членуването/нечленуването на заглавието зависи 

поне от два фактора: комуникативното намерение на автора и лексикалната 

семантика на думите в заглавието. По-съществен фактор е авторската интен-

ция. Когато заглавието (името в заглавието) е нечленувано, се набляга на него-

вата сигнификативност, универсалност, чиста номинация. Когато заглавието 

(името в заглавието) е членувано, се постига специфичен комуникативен ефект. 

Авторът подсказва, че знае кой е референтът или предполага, че референтът е 

всеизвестен. С членуването, изразяващо познатост на референта за автора, се 

предизвиква интересът на читателя, желанието и той да се запознае с този ре-

ферент. Стилистичният ефект се изразява в подсказване на предстояща фабула, 

т.е. нещо ще се разказва за този референт и читателят трябва да бъде заинтри-

гуван.  

В заключение можем да направим следните обобщения: собствените 

имена са особена категория думи; лексикалната им семантика няма сигнифи-

кативен характер; те са уникални знаци, означаващи единични и конкретни 

референти; референтът винаги е налице (реален или фиктивен); основната 

функция на собствените имена е да индивидуализират референта и да съдейст-

ват за неговата идентификация; собствените имена рядко са ономасиологично 

мотивирани, те обикновено нямат дескриптивен характер, а представляват 

социално детерминирани знаци. В сферата на детерминацията те функциони-

рат като семантични детерминатори. Независимо от факта, че по силата на 

лексикалната си семантика те реферират конкретен единичен денотат, същест-

вуват редица случаи, в които собственото име се членува (дублиране на опре-

делеността, изразяване по два начина – семантичен и морфологичен) или се 

съчетава с местоименен детерминатор.  
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The main purpose of this paper is to examine the interaction between the dubitative 

evidential forms in the contemporary Bulgarian, the lexical modifiers and the emotive mark-

ers. The analyses are based not on a sentence level but on the level of the utterance. Four 

main models of co-occurrence of dubitative, lexical modifiers and emotive markers are stud-

ied thoroughly in the main part: i) utterances with dubitative and evaluative predicates such 

as Не е вярно, ii) utterances with the particle уж + dubitative verb form, iii) with dubitative 

and evaluative-emotive modifiers of the re-narrated information reliability, iv) with dubita-

tive and emotive markers for making a negative evaluation.  
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1. Обектът, предметът и конкретните задачи 

Глаголните форми от типа бил съм четял / бил си четял / бил четял, 

бил съм чел / бил си чел / бил чел, щял съм бил да чета / щял си бил да четеш / 

щял би да чете, щял съм бил да съм чел / щял си бил да си чел / щял бил да е чел 

оформят парадигма, чийто граматически статус не е еднозначно определян в 

историята на езиковедските проучвания: една част от изследователите дефи-

нират тази парадигма като форми за по-силно преизказване [Андрейчин 

1944/1978: 220], емфатически преизказни форми [Дьомина 1959: 353–356, 367–

370], засилени преизказни форми или двойнопреизказни форми [Пашов 1999: 

187–190], усилени форми на преизказно наклонение [Стоянов 1980: 415], а 

други я смятат за отделна субкатегория (недоверчив модус у Герджиков 1984, 

дубитатив у Ницолова 2007, 2008, Търпоманова 2016 и др., formes surcomposés 

у Генчева 1996) в рамките на граматическа категория, назовавана „модус на 

изказване на действието‟, [Герджиков 1984], „медиатив‟ [Генчева 1996] или 

„евиденциалност‟ [Ницолова 2007, 2008, Търпоманова 2016, Нинова 2014 и 

др.]. Трета група езиковеди характеризират тези форми като „конструкции, 
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изразяващи несъщинска евиденциалност“ [Конедарева 2015: 27] или като 

форми с дубитативно значение, които се намират в периферията на семантич-

ната зона на евиденциалността [Макарцев 2014: 62–63].  

В тази работа основен обект на проучване са изказванията, съдържащи 

дубитативни глаголни форми, а конкретният предмет е ограничен до взаимо-

действието в близкия и по-широкия контекст между дубитатива като евиден-

циална субкатегория, кодираща резервираността на актуалния говорещ към 

препредаваната информация, и лексикалните модификатори, които носят в 

речниковото си значение или в контекстуалната си употреба негативна оценка 

за достоверността на препредаваното съобщение, като в преобладаващия слу-

чай тази оценка е емоционално оцветена. Подобен предмет на изследване 

предполага няколко възможни задачи:  

- Чрез анализ на емпирични данни да се направят наблюдения и ана-
лизи по въпроса в какъв вид дистрибуция се намират дубитативните глаголни 

форми като граматическо средство и речниковите единици за изразяване на 

дубитативност, като се има предвид, че съмнение, недоверие към достовер-

ността на предаваното чуждо изказване може да се изрази и с индикатив в 

подходящо лексикално обкръжение и/или интонационно оформяне (А: Иван 

ще дойде. – Б: Ами, ами, ще дойде, друг път! (с интонация, сочеща отхвърляне 

на твърдението като съдържащо невъзможно действие), и с преизказни форми 

при същите условия (А: Иван ще дойде. – Б: Ами, ами, щял да дойде, друг 

път!, и с дубитатив (А: Иван ще дойде. – Б: Ами, ами, щял бил да дойде, друг 

път!). Подобна задача в някоя от своите стъпки на реализация би верифицира-

ла хипотезата, че дубитативът (modus inveritativus) представлява в българския 

език граматикализирано средство за израз на резервираност към препредавана 

в актуалното изказване информация, а не става въпрос за дубитативен нюанс, 

който се дължи най-вече на комбинацията „от интонацията и от допълнител-

ните дубитативни лексикални модификатори“ (каквото всъщност е мнението 

на Иван Куцаров [Куцаров 2007: 325–326]). Издигнатата хипотеза може да 

бъде приета, ако в изказването с дубитативни глаголни форми липсват негра-

матически средства за отрицателна епистемична оценка на препредаваното 

съобщение, но въпреки това дубитативната семантика е ясно изразена. Разгър-

ната реализация на тази задача излиза извън обема на тази работа. 

- Друга задача, която произтича от избрания конкретен предмет, от-
вежда към отчитане на взаимообвързаността между дубитатива, оценъчността, 

емотивността и експресивността. Несъмнено резервираността, съмнението, 

недоверието към препредавано твърдение представляват вид негативна оценка 

на говорещия, дадена от позиция на неговите собствени (и в този смисъл су-

бективни) представи за реалността на нещата. Освен това отрицателната оцен-

ка има за изходна основа нормите и ценностите, приети и споделяни от гово-

рещия. Изказването с дубитатив въвежда ситуация на сблъсък между две глед-

ни точки (на актуалния говорещ и на автора на субстратното изказване), а този 

сблъсък в значителна част от изказванията с дубитатив е обвързан с различна 

по сила емоционална реакция на говорещия – тя може да варира от най-ниска 

до най-висока степен, дори и до появата на инвективи. А това по необходи-



мост отпраща към анализ на езиковите средства за изразяване на оценъчност и 

на емотивност
1
 в изказванията с дубитатив. 

- От комбинирането на първата задача, която насочва към лексикал-
ните модификатори за достоверност в изказванията с дубитатив, и втората 

задача, свързана с неграматичните средства за оценъчност и емотивност в съ-

щия тип изказвания, се поражда надредната спрямо тях задача да се потърсят 

лексикални единици, които комбинират епистемичната оценка и емотивност-

та, без да се изпускат отношенията им с дубитативните глаголни форми. 

Представените цели и задачи биха надхвърлили обема на настоящата 

публикация, ако се търси изчерпателност. Затова тук се представят основни 

модели с ясното съзнание за отворения характер на подобни проучвания. Вза-

имодействието между дубитативните форми, лексикалните модификатори, 

изразяващи негативна епистемична оценка, и емотивността формира сложна 

картина. Подобно мнение е изказано и от Д. Даскалова: „Модификаторите за 

достоверност с добре изразено прагматично значение се включват в текстове с 

усложнена модална структура, която е резултат от полемика между минимум 

два субективни плана“ [Даскалова 2014: 119]. Именно тази констатация бе и 

подтикът за написване на настоящия текст.  

В статията първоначално се спирам върху дискусията за отношенията 

между евиденциалността и епистемичната модалност, което е необходимо, за 

да се направи връзка с модификаторите за достоверност. След това в текста се 

представят и анализират изказвания, в които се комбинират различни езикови 

средства за изразяване на негативна епистемична оценка за препредаваното 

съобщение.  

 

2. Дубитативът, евиденциалността и епистемичната модалност 

След 70-те години на ХХ в. голяма част от различията между изказва-

ните мнения за посочената в началото парадигма са обусловени от нееднакво-

то разбиране за семантиката на евиденциалността и за отношението ѝ с епис-

темичната модалност. Най-общо, когато евиденциалността се разглежда като 

категория, кодираща източника на информация за факта във връзка с типа еви-

денция
2
 [Айхенвалд 205], или източника на информация и достъпа до нея спо-

ред вижданията и стратегиите на говорещия [Турнадре, Лапола 2014], то тога-

ва евиденциалността на семантично равнище се оказва необвързана с изразя-

ването от говорещия на отношение към достоверността на изказването за фак-

та, т.е. необвързана с епистемичната модалност [вж. напр. у Айхенвалд 2005, 

                                                           
1
 За категорията оценъчност вж. напр. Волф 2002, за емоционалност и емотивност – 

Ницолова 1984, Романова 2008, Шаховски 2007, 2008.  
2

 Обобщено представено, най-често сочените видове евиденция са директ-

на/първична/пряка (зрителна, слухова или основаваща се на др. тип сензорно възприя-

тие, ендофорна) с вариант засвидетелствана лично информация, и съответно индирек-

тна/медиативна/опосредствана информация (с варианти репортативна/цитативна (se-

cond hand and third hand information, информация въз основа на слухове), конклузив-

на/инференциална с подварианти умозаключение, извод, обобщение, логически извод 

и др.). 



Козинцева 1994, Плунгян 2011, както и прегледа на мненията у Макарцев 

2014]. В рамките на този подход дубитативността като семантичен признак се 

разглежда извън семантичното поле на евиденциалността, а употребите на 

граматикализирани форми за изразяване на съмнение, несъгласие се коменти-

рат като епистемични разширения и им се приписва статус на евиденциални 

стратегии [Айхенвалд 1995: 179–185], а конкретно за българския език – на 

конструкции, изразяващи несъщинска евиденциалност [Конедарева 2015: 27]. 

Втората гледна точка присъединява евиденциалността към епистемич-

ната модалност, тъй като начинът, по който е получено знанието за съобщава-

ния факт (чрез пряк достъп – собствено сензорно възприятие / лично засвиде-

телстване, или чрез непряк достъп – чрез умозаключение или чужда информа-

ция), и характерът на предаваната в изказването информация (неопосредствана, 

част от собствения опит на говорещия, или опосредствана – придобита чрез 

инференция или чрез чуждо съобщение) представляват основа за изразяване на 

различна степен на ангажираност на говорещия с достоверността на изказва-

нето за действието [вж. напр. Палмър 1994, както и аргументите за модалния 

характер на категорията модус на изказването на действието у Герджиков 

1984]. Това мнение отпраща дубитативността като семантичен признак към 

евиденциалността, която, от своя страна, е част от по-широката семантична 

сфера на епистемичността.  

Третата гледна точка също съпоставя евиденциалността и епистемич-

ността на семантично равнище и търси различията между езиците, граматика-

лизиращи тези значения. Наличието на езици, в които непрекият достъп до 

информацията, личната незасвидетелстваност не са обвързани с изразяване на 

по-ниска степен на достоверност, както и на езици, в които опосредстваността 

на информацията (непрекият достъп до знанието или личната незасвидетелст-

ваност) носят и епистемична оценка – епистемична недостоверност, еписте-

мична „дистанция“ [вж. Плунгян 2011: 376–382], дава основание да бъде из-

дигната идеята за частично припокриване на евиденциалността и епистемич-

ната модалност в някои езици. Според Р. Ницолова българската евиденциална 

категория е модализирана, а не изцяло модална, тъй като ренаративът не изра-

зява оценка за истинността на предаваната информация, т.е. не е модална суб-

категория за разлика от конклузива и дубитатива [вж. Ницолова 2007, 2008]. 

Подобно виждане може да се открие и в работите на Вл. Плунгян, вкл. в типо-

логичен аспект [Плунгян 2003, 2011]. 

Известен е и друг подход, според който евиденциалността и еписте-

мичността не могат да се разглеждат като частично застъпващи се [вж. и Ван 

дер Аувера, Плунгян 1998], когато се прилага изискването за последователна 

непрекъсваемост при оформянето на семантичните карти, основаващи се на 

т.нар. linguistic expessions (граматични и лексикални) [Бойе 2010]. Бойе смята, 

че езиковото изразяване на епистемичността като надредна (superordinate) ка-

тегория обхваща субкатегорията евиденциалност (direct evidence (e.g. visual, 

auditory or unspecified) – indirect evidence (reportive, inferential or unspecified) и 

субкатегорията епистемична модалност (certainty – partial 

(un)certainty/probability – complete uncertainty/epistemic possibility) [Бойе 2010: 



12]. В семантичната карта на Бойе дубитативът обаче отсъства сред индирект-

ната евиденциалност (срв. reportive, inferential or unspecified), макар че именно 

нея авторът обвързва с изразяването на „partial (un)certainty/probability“, която 

градира в „complete uncertainty/epistemic possibility“ (пак там). Причината за 

тази липса според мене се крие във факта, че дубитативът рядко е самостоя-

телна субкатегория в езиците по света в съпоставка напр. с езиците, в които 

ренаративът/репортативът (или по-общо косвения евиденциал) в определени 

контексти изразява complete uncertainty/epistemic possibility. 

Необходимо е да бъде направено едно уточнение. Дубитативността, 

разбирана като изразяване на епистемична невъзможност или съмнение [вж. и 

Плунгян 2011: 337], не трябва да се изравнява с дубитатива като граматикали-

зирано средство – първо, защото лексикални единици, интонационни и пара-

лингвистични средства също функционират като дубитативни показатели, 

второ, защото дубитативът има по-тясна семантика, ограничена от конкретния 

обект на съмнението/недоверието като вид оценка – препредаваното от акту-

алния говорещ съобщение. Ако има езици, които граматикализират съмнение-

то, недоверието (емистемичната невъзможност), независимо от източника на 

информацията и достъпа до нея, то в тях дубитативът би бил субкатегориално 

значение наред с пробабилитива и асертива [вж. Плунгян 2003: 308–330].  

В българския език т.нар. недоверчиви/инверитативни/дубитативни гла-

голни форми представляват епистемична евиденциална субкатегория, която 

изразява степен на ангажираност на говорещия с истинността на изказването 

[вж. още Байби 1985: 165–170, Герджиков 1984]. Винаги трябва да се има 

предвид, че епистемичната оценка отразява гледната точка на актуалния гово-

рещ за достоверността на препредаваната информация и че това не е пряка 

оценка за връзката между субекта и действието [вж. Герджиков 1984: 19,75, 

както и Плунгян 2011: 337]. Представянето на значението на дубитатива чрез 

пресупозицията „Аз зная, че Х твърди, че p, но се съмнявам, че р е вярно, т.е. 

смятам, че е по-възможно ¬p“ [Ницолова 2008: 371] дава възможност да из-

тъкне връзката между евиденциалния компонент и епистемичната възможност.  

Изясняването на застъпваната тук гледна точка за дубитатива в българ-

ския език като епистемично евиденциално граматическо средство дава основа-

ния да се пристъпи към разглеждане на взаимодействието му с лексикални 

модификатори за негативна оценка на достоверността, вкл. емоционално мар-

кирани. Ако се приложат теоретичните постановки на функционалната грама-

тика, би могло да се каже, че се разглежда едно микрополе в рамките на функ-

ционално-семантичното поле на достоверността – микрополето на дубитатив-

ността, разбирана като субективна негативна оценка на актуалния говорещ за 

достоверността на препредаваното съобщение. Това микрополе би имало за 

свое ядро дубитатива като граматическо средство и периферия, която включва 

лексикални модификатори (оценъчни глаголи, съществителни, прилагателни, 

наречия, частици, междуметия, фразеологизми и др.), голяма част от които 

изразяват и различни степени на емотивност. 

 



3. Лексикални модификатори за достоверност в изказвания с дуби-

татив 

В тази работа няма да бъдат разглеждани лексикални средства, носещи 

информация за източника на информацията, които Д. Даскалова представя 

като предложни-именни конструкции, функциониращи като модификатори за 

достоверност, напр. според + именна група [Даскалова 2014: 118–119] (Та, 

според публикации в пресата, въпросната гранична ограда щяла, била да 

струва едни никакви 10 000 000 лева?
3
 http://hadjigenov.com/?p=3629

4
). Това 

решение е продиктувано от ограниченията, които поставя предметът на изс-

ледване. Необходимо е също така да уточня, че анализите тук не са ограничени 

само до изречението с дубитатив, тъй като оценката на говорещия за предава-

ната информация се изразява или нюансира в рамките на изказването (микро-

текста, подчинен на една тема). 

А) Обща оценка за недостоверност 

Под работното название „обща оценка за недостоверност“ се крият мо-

дели на съчетаване в по-широкия контекст на дубитатив и предикат, директ-

но назоваващ недостоверност от типа Не е вярно: Не разбирам цялата идея; 

Който иска да знае правилата, да учи; Който иска да разбере новите думи, да 

ги потърси в интернета, в неолог примерно; Заприличва на поредната безс-

мислена кампания и който министър го бил направел, щял да спечели много…; 

Просто не е вярно (http://eenk.com/standart-kiril-i-metodiy-light). 

Модификация на този модел са изказвания с дубитатив и предикатив-

но употребени наречия с оценъчно значение. В следващия пример странно 

в комбинация с устойчивото словосъчетание меко казано, декодиращо се като 

иронично употребено, и с дубитативното бъдеще време предава не само съм-

нение, но и несъгласие, отхвърляне на възможността за реализация на дейст-

вието в субстратното изказване – Противоречиви и объркани информации 

плъзнаха след пленума на БСП в сряда, който е в навечерието на техния 47-ми 

конгрес, насрочен за края на месеца; Ресорните репортери дружно и почти 

навсякъде написаха, че партията столетница щяла била да се освобождава 

от олигарсите в бизнеса; Това е меко казано странно, тъй като у нас олигар-

си няма, а най-богатите българи гравитират точно около соцпартията. 

(http://novinar.bg/news/bsp-razmaha-prast-na-bogatite-koito-iahraniat_Mjc5MzszO 

Q==.html). Като се отчете и въздействието върху реципиента на метафорична-

та употреба на плъзнаха и на оценъчните прилагателни противоречиви и обър-

кани, отнасящи се до качеството на информацията (вж. информации), се полу-

чава общата картина на изразяване чрез различни езикови средства на модал-

ното значение епистемична невъзможност или съмнение.  

Б) Уж Х, а то Y 

Най-честотният вариант на т.нар. от Д. Даскалова „хетерогенни моде-

ли“, т.е. модели с граматични + речникови елементи при формиране на оцен-

                                                           
3
 Всички примери са представени с оригиналния им правопис и пунктуация.  

4
 Всички сайтове, от които са ексцерпирани примерите, са посетени за последен път и 

са активни към 30.06.2016 г. 

http://hadjigenov.com/?p=3629
http://eenk.com/standart-kiril-i-metodiy-light
http://novinar.bg/news/bsp-razmaha-prast-na-bogatite-koito-iahraniat_Mjc5MzszO%20Q==.html
http://novinar.bg/news/bsp-razmaha-prast-na-bogatite-koito-iahraniat_Mjc5MzszO%20Q==.html


ката за достоверност [Даскалова 2008, 2014], в моята база данни е частицата 

уж + дубитативна глаголна форма. В този модел уж реализира две от своите 

значения: „1. За подсилване на недоверие в чуждо твърдение. Казва, че уж бил 

щял да заминава в чужбина.; 2. За израз на недоверие в чуждо твърдение. Го-

вореше, че уж вземал голяма заплата.“ [Буров и кол. 1994: 911]. Както се 

вижда, онагледяването на първото значение е чрез изказване с дубитативно 

бъдеще време – щял бил да заминава, а второто – с ренаративна форма в дуби-

тативна употреба (вземал).  

Д. Даскалова присъединява уж към периферните речникови модифи-

катори за достоверност, подчертавайки неговата експресивна маркираност 

[Даскалова 2014: 77]. Речевият модел уж Х, а то Y „има много силен ефект 

върху адресата, защото създава усещане за категорично дистанциране от дено-

тативната ситуация и за експресивно маркирано и силно въздействащо отри-

цание на формираната и изразената за нея оценка“ [Даскалова 2014: 80]. При-

мерите, с които разполагам, са многобройни, като в тях уж най-често е в кон-

тактна препозиция спрямо глаголната форма в дубитатив, напр.: Нещо подобно 

изживях на 15.03.2011, когато около 21.00 часа във Варна, на кръстовището 

м/у бул. Сливница и ул. Пирин ме спряха двама негодници от 1.РПУ Варна. 

Обвиниха ме, че уж съм бил минал на „червено―. Написаха ми акт за 50 ле-

ва.(http://afera.bg/скандалната-порочна-практика-в-секто.html), и още – "Така и 

не разбрах защо ме уволниха", казва днес Минов: "За това, че уж съм бил 

хвърлил документи, че уж не съм се обадил в полицията, заради контактите 

с Красьо или че не съм изразил съжаление." (http://forum.abv.bg/lofiversion/ 

index.php/t28888-50.html).  

От речниковата дефиниция и от примерите става ясно, че уж може да 

се яви достатъчно контекстуално условие за неутрализация на опозицията ре-

наратив : дубитатив, тъй като с уж се изразява епистемичната оценка, която е 

кодирана в дубитатива. В резултат на това ренаративните форми след уж но-

сят дубитативна семантика, което в рамките на теорията на граматическите 

опозиции представлява употреба на немаркирания член (ренаратива) в родово 

значение, алосемантичен вариант (равен на значението на маркирания член, т.е. 

на дубитатива).  

Разглежданият модел се среща разширен с други модификатори за дос-

товерност, напр. съществителни или глаголи със семи „лъжа‟, „заблуда‟, „из-

мама‟и под., напр. Л.М. образува сл.д. 992/89 г. п/в мен,чрез лъжата, че УЖ 

съм бил присвоил тези пари,които УЖ били държавни, т.к. СТФ УЖ била 

държавно предприятие (http://www.spekulanti.com/industrii-finansova/20363-

investbank_e_reorganizirala_menidjmunta_na_klonovete_si); Най-сетне пашата 

му казал пак да си отиде в Калофер и само когато се реши да се потурчи, да 

отиде при него. И Петко тръгнал. Щом узнали това калоферските чорба-

джии, които били в Пловдив, пратили след него един подкупен човек, та го 

настигнал в пътя и го излъгал да се върне, защото уж пашата бил заповядал 

това. (http://petkohinov.com/pravoslavie/11/bulgarski_novomucenici/petko_ 

kaloferski.html); 

http://www.onlinerechnik.com/duma/уж)
http://afera.bg/скандалната-порочна-практика-в-секто.html
http://forum.abv.bg/lofiversion/%20index.php/t28888-50.html
http://forum.abv.bg/lofiversion/%20index.php/t28888-50.html
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В някои случаи между дубитативната глаголна форма и уж може да 

бъде разположен субектът на действието, без обаче уж да бъде модификатор 

на името, т.е. уж Войводата в следващия пример не е равно на уж Войводата, 

а то някой друг, срв. И начевах да им разправям, че уж Войводата се бил 

прехвърлил в Русия, че там го направили генерал и самият император го 

пратил с три кораба войска по Дунава – да слезне пак при Козлодуй и на път 

за София да мине през Враца…  Тез дене – викам – вапорите ще пристигнат. 

Народът слуша със зяпнала уста, пуска по нещо в паничката и се разотива, 

за да разнесе надеждата като зараза… Изстрадал народ се най-лесно лъ-

же… (Н. Антонова, http://www.fakel.bg/index.php?t=4122). Това изказване буди 

интерес и поради факта, че актуалният говорещ препредава с дубитатив собст-

вено предходно изказване, признавайки, че в него е излъгал. Глаголът лъже в 

последното изречение експлицира това, което се внушава от взаимодействието 

между признаците на дубитатива и на глаголното лице, а и от отношението 

между актуалния говорещ и автора на субстратното изказване, които съвпадат.  

В) Оценката на актуалния говорещ за надеждността на информа-

цията в чуждото изказване – основание за дубитативност 

В тази част се разглежда съвместната употреба на дубитативни глагол-

ни форми и лексикални модификатори за достоверност, изразяващи субектив-

ната оценка на актуалния говорещ за надеждността на информацията в чуждо-

то изказване. Терминът „надеждност‟ е предпочетен като работен, защото на-

сочва по-директно към преценката на говорещия, че препредаваната чужда 

гледна точка не отразява истинното според собственото му виждане положе-

ние на нещата. Ако към тези лексикални модификатори бъде приложено виж-

дането на Д. Даскалова за функционално-семантичното поле на достоверност-

та като изградено върху два базисни диференциални признака – качество на 

знанието (свързано с начина, по който е получена изходната информация, и 

формиращо опозицията директна : индиректна информация) и количество на 

знанието (отразяващо „степента на увереност в пълнотата и в количествената 

достатъчност на получената информация“ и формиращо бинарното противо-

поставяне достатъчност : недостатъчност на информацията [Даскалова 2014: 

41, 57–59]), ще се окаже, че моделите, които се представят в тази част, включ-

ват употреби на лексикални модификатори, които са свързани и с количество-

то, и с качеството на знанието. Причината се крие, на първо място, в това, че 

тези модификатори функционират в изказвания с дубитатив, т.е. винаги ин-

формацията е индиректна, тъй като се препредава чуждо съобщение, и на вто-

ро място, тези лексикални единици изразяват една от степените на убедеността 

на субекта на речта за достоверността (в случая недостоверността) на фактите 

в изходната ситуация, т.е. това, което Д. Даскалова представя като достатъчна 

информация [Даскалова 2014: 58]. 

Ще започна анализите с модели, включващи в актуалната реч дубита-

тив и глаголи, носещи в денотативното си значение семите „заблуда‟, 

„лъжа‟, „измама‟ и под., напр. Защо Енгел да не заблуди някоя дребна риба (до 

която ние при следствие непременно ще стигнем, както и стигнахме), че те-

първа щял бил да се озове на наша земя? (В. Мутафчиева – източник БНК) – 

http://www.fakel.bg/index.php?t=4122


срв. „ЗАБЛУЖДА ВАМ
2
 […] 1. Неволно или умишлено създавам лъжлива 

представа, схващане у някого за нещо или го осведомявам неправилно, пог-

решно; мамя, лъ жа“ – http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/глупост/).  

Оценката на актуалния говорещ, че в препредаваното изказване се съ-

държат съмнителни, неоснователни, неверни, безсмислени, лъжливи, недосто-

верни твърдения, обосновава употребата на дубитатив и комбинирането му в 

изказването с лексикални модификатори и емотиви. В този ред на коментари 

представяните в тази част модели могат да се разгледат и от друга гледна точ-

ка – в тях се експлицират причините, когнитивните основания за появата на 

дубитативни форми. В процеса на абстрактно-логическото познание личността 

прониква в същността на обектите и явленията, разкрива отношенията и връз-

ките между тях, използвайки и придобити вече познания за действителността. 

Един от резултатите на този процес е разпознаването и разграничаването от 

индивида на истинните от неистинните твърдения, на истината от лъжата спо-

ред собствените му знания и ценности. Неистинното, невярното, недостовер-

ното, лъжата, намерили езиков израз в чуждо изказване, са основание за изра-

зяването по граматичен път чрез дубитатива (но не и само чрез него) на несъг-

ласие, на отхвърляне на достоверността, на отрицателна оценка, съмнение, 

недоверие.  

Семантиката на дубитатива подходящо се комбинира в текста и с гла-

голи, означаващи лъжлива перцепция, тъй като те интензифицират внуше-

нието за сблъсък на две гледни точки, една от които – препредаваната, не от-

говаря според актуалния говорещ на действителното положение на нещата. 

Посоченото може да се види в следния пример, в който глаголът привижда ми 

се (привидя ѝ се) е метафорично употребен – Партията на новия политик щя-

ла била да замени СДС, привидя ѝ се на Весела Драганова (Клуб Z, https://bg-

bg.facebook.com/permalink.php?story_fbid=566065933498212&id=488258274612

312) – срв. „ПРИВ ЖДА МИ СЕ несв.; привѝди ми се св., непрех. Струва ми 

се, че виждам нещо, което в действителност го няма, не съществува; мярка ми 

се.“ (http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/привиждам/). 

Дистанцирането от препредаваното чуждо изказване поради оценката, 

че то съдържа невярна информация, в по-широкия контекст на дубитатива 

може да бъде подкрепено с глаголи, които носят значението „изричане на 

клевета‟, т.е. на неистина, вкл. и глаголи с емоционално-оценъчен компонент 

като напр. наклепа („НАКЛЕПАМ – […] 2. Неодобр. Представям някого в ло-

ша светлина, отправям някакви обвинения за някого; наклопвам, наковавам, 

наклеветявам“ – http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/наклепвам/) – След месец се прави 

отчет кой колко е работил и има събрание. На това събрание същата жена 

стана и каза, че аз съм била викала: ―Вие, българите, ли ще ни командвате?‖ 

А на събранието е директорът на затвора, други началници и понеже тя знае, 

че съм политическа, решила да ме наклепа. (http://e-vestnik.bg/4456/фердие-

казва-че). 

Сравнително по-честотни са вариантите на модела изказване с дубита-

тив в рамките на текст, съдържащ глагол за речева дейност + същ. в мн.ч. 

глупости в значението „Думи, изрази или мисли, които са безсмислени, нера-
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зумни, несериозни, глупави; безсмислица“ (http://ibl.bas.bg/rbe/lang 

/bg/глупост/). Значението „неразумни, неоснователни‟ се реализира напр. в 

Казах му да се разкара, човече, че няма да му дам нищо. И тогава започна да 

говори глупости. Щял бил да ни арестува, да ни вкара в затвора, ако не му 

дадем дрога. (БНК – http://dcl.bas.bg/bulnc/). Бих добавила и още една семан-

тична реализация на глупости – „неверни, лъжливи твърдения“, което ясно 

личи от следния пример: Волфа говори глупости, делиорманци били плащали 

по-малки заплати Смъртната им резерва Платини е над тавана в ЦСКА, 

за какво говориме въобще Марселиньо в никакъв случай не е под 25 хил. евро 

(http://forum.gong.bg/litex/viewtopic.php?f=2&t=181671&st=0&sk=t&sd=a& 

start=80).  

Поради емоционалността на реакцията на говорещия, оценяващ чуждо-

то изказване като съдържащо неразумно, безсмислено, недостоверно твърде-

ние, в събраната от мене база данни се среща и комбинацията метафорично 

употребено прилагателно + същ. глупости, напр. Имало било две места за 

Реформаторския блок. Това са пълни глупости. (Радан Кънев, bTV, 30.09.2015 

г.). Именно в значението „невярно твърдение“ съществителното глупости (са-

мо мн.ч.) се явява модификатор, който комбинира епистемичност, оценъчност 

и емотивност. Още по-висока степен на острота на емоционалната реакция към 

препредавано с дубитатив невярно чуждо твърдение може да бъде открито в 

императивната конструкция стига глупости, предшествана от частицата я за 

усилване на императивността: Нямало било радиационно замърсяване в Бъл-

гария заради Чернобил, я стига глупости (http://koziroga.blogspot.com/2010/04 

/blog-post_7112.html).  

Вариация на тази императивна конструкция включва и случай с пре-

носна употреба на ръся („Ръся – […] 12. Прен. Разг. В съчет. с  д у м и ,  ш е -

г и  и под. Изричам думи, шеги и под. в голямо количество; сипя.“ – 

http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/ръся/). Неверните твърдения в съобщенията на един 

участник във форум, които предизвикват гневната реакция на актуалния пи-

шещ, водят и до транспозиция по лице (3 л. ед.ч. говорел бил вм. 2 л. ед.ч.): 

Мисля, че е време да млъкнеш!!! Стига си ръсил глупости във всяка тема, го-

ворел бил той по темата... Стига подлъгва хората, твоите изказвания 80-90% 

са грешни и не верни... Единични стаи има и в други блокове, хубави стаи има 

също!!! (http://www.medfaculty.org/forum/index.php?topic=9.440;wap2). Авторът 

на коментара директно заявява оценката си, че изказванията на другия участ-

ник във форума са неверни, чрез глагола подлъгва и прилагателните грешни и 

неверни, което доказва, че между моделите от тип А и тип Б има комбиниране, 

а не ясни граници.  

Функционално съответствие на ръси глупости, поради изразената 

сходна негативна оценка за достоверността на чуждото изказване и поради 

близкия емоционално-експресивен характер, е ръси „бисер подир бисер― в 

следния пример – Барак Обама вече не знае къде се намира. Толкова се e пани-

кьосал от бруталните демонстрации на арогантна сила и пласиране на теж-

ки блъфове на "ирационалния" според Збигнев Бжежински президент на Русия, 

че ръси "бисер подир бисер". Русия щяла била да си плати, ако анексира 
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Крим, изригна президентът на САЩ след срещата си с Яценюк. 

(http://www.varnaaction.com/novini-svyat/905-obama-rusiya-shte-si-plati-za-krim-

chuvai-muncho-chuvai). Кавичките подчертават ироничната употреба на същес-

твителното, участващо в устойчивото словосъчетание бисер подир бисер („Би-

сер – […] Ирон. Нещо, което е съвсем глупаво, безсмислено.“ http://ibl. 

bas.bg/rbe/lang/bg/бисер/).  

Граматически изразеното отхвърляне на достоверността на първичната 

информация за действието, кодирано в дубитатива, може да се допълва от кон-

струкцията глагол за идеална дейност + оценъчното наречие с конотативна 

сема „невярно‟/‟недостоверно‟. В следващия пример наречието нелепо („Не-

лепо – 1. Нареч. от нелеп; глупаво, безсмислено. […] 2. Обикн. с гл. съм, изг-

лежда, вижда ми се и под. Означава, че някаква постъпка се оценява като про-

ява на неблагоразумие.“ http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/нелепо/) е предшествано от 

преизказна форма, изразяваща инверитативност (била), а следващото изрече-

ние започва с дубитативно бъдеще време (нямало било да има). В този модален 

контекст наречието нелепо добива конотативна сема „невярно‟ – Второ. Вар-

ненска митрополия не е забранила изложбата. Няма и механизми да го напра-

ви. Дори Патриархът няма такива механизми. Просто беше отправена молба, 

която, чакай да се прекръстя, беше уважена. А репликите на г-н Илиев, че 

това била единствена възможна дата, потвърдени и от самата Общинска 

галерия, звучат нелепо. Нямало било да има повече такива подходящи поме-

щения за въпросните творби. (http://www.5corners.eu/2014/04/kokimoto/). 

В монографията, посветена на речниковите единици за достоверност в 

българския език, Д. Даскалова посочва, че позицията на адресанта в актуална-

та комуникативна ситуация, неговата оценка за истинността на изходната про-

позиция често се изразява „със съчетания на имена за реч + оценъчни при-

лагателни (неверни твърдения, неоправдани опасения, несериозни изявле-

ния, мъгляви обяснения и др.)“ [Даскалова 2014: 119]. В моята база данни 

открих различни вариации на този модел, напр. оценъчни прилагателни + 

съществителни с оценъчна семантика за неистинност, напр. Мастагаркова, 

как стоят нещата, днес прочетох невероятни измислици, които уж съм бил 

казал. (www.moreotlubov.com/?go=home&p=skandal). (Второ значение на из-

мислица в онлайн версията на „Речник на българския език“: „2. Нещо, което е 

изопачено, измислено, обикн. за да злепостави някого и което не отговаря на 

истината, на фактите; лъжа.“ (http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/измислица/). 

В базата данни с употреби на дубитатива признакът „ниска степен на 

достоверност‟ се изразява и чрез съвместна употреба на дубитатив и оценъчни 

прилагателни + съществителни с обща сема „слух‟ („Слух – […] Прен. 

Мълва, новина, която се разпространява, обикн. още непотвърдена“ – 

http://www.onlinerechnik.com/duma/слух). Слуховете и мълвите се отличават с 

ниска степен на достоверност на информацията, което е когнитивното основа-

ние за изразяване на съмнение, недоверие. В следващия пример изразената 

чрез дубитативното бъдеще време резервираност към преизказваната инфор-

мация е експресивно подчертана чрез метафорично употребеното прилагател-

но зловещи и съществителното слухове, напр. Почнаха се пак обири. Зловещи 
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слухове се разнасят, че затворените разбойници от Велешча щели били да се 

освободят. (Д. Богданов, http://literaturensviat.com/?p=95031). Внушената 

оценка за ниска степен на достоверност се допълва и от преносната употреба 

на глагола разнасям (вж. http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/разнасям/).  

Вариант на този модел е съчетаването на разнасям с друго съществи-

телно в преносното значение – легенда („Легенда – […] Прен. Непроверени, 

преувеличени или невярно, изопачено представени факти, сведения и под., 

понякога с цел да се заблуди някой; слух, мълва, измислица, лъжа.“ – 

http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/легенда/), напр. ... из общинските кулоари той си 

позволи да разнася легендата, че Иван Славков му се бил молел Станев да му 

даде пари за да плати гаранцията си (afera.bg/позор-бойко-борисов-мазачите-

на-фил.html). Според Д. Даскалова съществителни от типа слух, митове, вер-

сия, спекулации, обвинения, конспиративни теории и др. самостоятелно или в 

съчетания с глагол за реч функционират като речникови модификатори от 

функционално-семантичното поле на достоверността [Даскалова 2014: 78].  

Несъгласието на актуалния говорещ с чуждо твърдение може да бъде 

езиково изразено чрез струпване на граматически и лексикални средства (ко-

ментирани по-горе), сигнализиращо остротата на емоционалната реакция, по-

родена от несъгласието. В следващия пример това е реализирано чрез съчета-

ването на дубитативно бъдеще време (щял си бил да отрежеш), преносна 

употреба на прилагателното пълен („Пълен – […] 7. Прен. Който е изразен в 

най-висока степен; най-силен, най-висок, максимален.“ – http://ibl.bas. 

bg/rbe/lang/bg/пълен/), съществителното суеверия, което съдържа в денотатив-

ното си значение семата „нереално‟, както и съществителното глупости в оце-

нъчното значение „неразумни, неоснователни твърдения“ – Ами това са пълни 

суеверия. Щял си бил да му отрежеш от късмета на детето. Не вярвам на 

подобни глупости. И аз се постригах както всички мами, които имат 

нужда (http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=400455.105%25252520% 

25253F%2525253E). 

Оказионалната замяна на един от елементите в израза (отвори) тор-

бата с лъжите (широко популярен от приказките за Хитър Петър) с общите 

приказки въвежда в текста негативната оценка на пишещия за чуждото изказ-

ване не само чрез възможна асоциация с „торбата с лъжите“, но най-вече чрез 

семантиката на израза общи приказки – „Разг. Фрази, думи, лишени от истинс-

ки смисъл, от дълбоко съдържание“ (http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/приказка/), при 

това непосредствено преди негативната епистемична оценка да се изрази по 

граматичен път чрез дубитатива – брайти... и ти ли отвори торбата с общи-

те приказки  щяло било да се свие производството на цигари като забра-

нели били да се пуши на обществени места... айде бе... (http://www.segabg. 

com/replies.php?id=199984&p=5).  

В други изказвания с дубитатив различни фразеологични словосъче-

тания служат на говорещия да изрази по емоционално-експресивен начин 

оценката си за недостатъчната надеждност на чуждата информация, за нейната 

съмнителност или недостоверност. Много често в коментари по политически, 

икономически или друг тип актуални теми с обществена значимост острата 
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http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/разнасям/
http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/легенда/
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=400455.105%25252520%25%2025253F%2525253E
http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=400455.105%25252520%25%2025253F%2525253E


реакция на пишещия, пълното му несъгласие с чуждо препредавано твърдение 

пораждат съчетаване на дубитатив с фразеологизми емотиви – бабини девети-

ни („41. Бабини деветини. Разг.; Бабини дивотини. Остар. Празни приказки, 

измислици.“ – http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/бабин/), със съществителни, съдър-

жащи в денотативното си значение семи като „спорно‟, „съмнително‟, „невяр-

но‟, каквито са митологема („Спорна представа, идея, постановка, която се 

установява или представя като безспорна истина.“ – http://ibl.bas.bg/ 

infolex/neologisms.php) и инсинуация („Преднамерено измисляне и разпростра-

няване на неверни слухове за някого, с цел да се злепостави и оклевети; клеве-

та, интрига.“ – http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/инсинуация/), срв.: Така че, не пре-

повтаряйте, комунистически митологеми – да имало една партия, иначе на-

родът бил разединен. Респективно, да имало само един Синод, щото църква-

та щяла била иначе да се раздели! Бабини деветини и комунистически инси-

нуации за глупавите и наивни Българи. (http://m.standartnews.com/balgariya-

obshtestvo/nov_razkol_v_tsarkvata_-168162.html?comments=1). 

Негативна оценка за чуждо изказване, предадено в актуалната реч с ду-

битатив, може да бъде експлицирана не само поради недостатъчната надежд-

ност на информацията (съмнителност, спорност, недостоверност, лъжа, клеве-

та и под.), а и поради морално-етични основания – изричането на нещо съмни-

телно, заблуждаващо, невярно търпи морална санкция. Неин подчертано емо-

ционален езиков израз напр. са изказвания с дубитатив и местоиме-

ния/наречия интензификатори + оценъчни съществителни за морална 

оценка, напр. Каква наистина безмерна наглост, представяте ли си: щели 

сме били догодина да не сме вече най-бедните в Европа, а дотогава, догодина, 

щели сме били да се възвисим дотам, че да сме, предполагам, предпоследни 

по бедност! (http://aigg.wordpress.com/2012/09/07/1-545/). 

 

Г) Дубитатив и оценъчни емотиви за неодобрение, недоволство, 

възмущение  

Последният пример дава възможност да се представи моделът, в който 

дубитативът се явява в контекст с глаголни изрази, които могат да се дефи-

нират като оценъчни емотиви, тъй като съчетават негативна оценка за чуждо 

твърдение (рационален аспект) и емоционална реакция – неодобрение, недо-

волство, възмущение, гняв и др. (емоционален аспект), излизаща на преден 

план: видите ли/видиш ли, (я) гледай ти, представи си / представете си, 

представяш ли си / представяте ли си, моля ти се
5
. От синтактична точка 

това са вметнати изрази, които се отличават с ярка емоционална маркираност, 

повишаваща експресивността на текста. В изказвания с дубитатив посочените 

изрази с десемантизиран глагол за перцепция или за друг тип идеална дейност 

подчертават негативната оценка за препредаваното съобщение и в този смисъл 

                                                           
5
 За по-голяма част от тези изрази в онлайн версията „Речник на българския език“ 

(http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/виждам/, http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/представям/, http:// 

ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/моля/) се отбелязва, че служат и за усилване при изразяване на 

изненада, учудване [вж. и Алексова 2004]. 
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се характеризират като прагматични маркери [вж. Тишева 1994], напр. 

НОРМАЛНО ЛИ Е, КАТО САМО БЪРЗА ПОМОЩ И ПОЖАРНАТА ИМАТ 

ТОВА ПРАВО, ИМАТ ТОВА ЗАКОННО ПРАВО ДА ХВЪРЧАТ (НО С 

НАМАЛЕНА СКОРОСТ ПРИ ЧЕРВЕН СВЕТОФАР...). ВОЕННИЯТ 

МИНИСТЪР, ВИДИТЕ ЛИ
6
, БИЛ ЧЕТЯЛ ПО ВРЕМЕ НА КАТАСТРОФАТА… 

АМИ ШОФЬОРЪТ И ТОЙ ЛИ ЧЕТЯЛ?!?? (http://www.mediapool.bg/nso-

opravdava-sluzhitelya-si-za-katastrofata-s-avtomobila-na-voenniya-ministar-

news164132.html); След изпита бях получила и едни заплахи по телефона – от 

една жена, която ми крещеше, че съм била имала връзка с нейния съпруг, 

представи си! (http://www.blitz. bg/news/article/315420); Каква наистина без-

мерна наглост, представяте ли си: щели сме били догодина да не сме вече 

най-бедните в Европа, а дотогава, догодина, щели сме били да се възвисим 

дотам, че да сме, предполагам, предпоследни по бедност! 

(http://aigg.wordpress.com/2012/09/07/1-545/); Как те не беше срам да издадеш, 

че Отечеството работи срещу комшиите! Водил бил, моля ти се, подривна 

дейност в Сръбско и Македония! (http://m.dnes.bg 

/comments.php?id=75500&cp=2); – Сигурен съм, че щяха да ми съобщят. / – 

Брей – каза крадецът, на когото бе започнало да му писва. – Я го гле‘й, щели 

били, така ли? (Български национален корпус – http://dcl.bas.bg/bulnc/). 

В изказванията с дубитатив могат да бъда открити и междуметия, напр. 

ха-ха, хе-хе, които са вид емотиви от типа афективи [вж. повече у Шаховски 

2007, 2008, вж. за междуметията и у Петрова 2016]. В част от примерите те 

изразяват иронична насмешка, зад която се разпознава несъгласие с чуждото 

твърдение. В следния текст с три дубитативни бъдещи форми междуметието 

ха-ха служи на иронията и внушава финална негативна емоционално-

експресивна оценка – […] на три сесии на СОС се представят три различни 

доклада с противоречиви половинчати обосновки, че цената е приета с бе-

тонното мнозинство на герб, че щяло било да се прави проучване и статис-

тически анализ на трафика и транспортните потоци от чужда фирма (к'во 

прави две и половина години, кмете, и кой ти пречи?), че щяло било да се пра-

ви преструктуриране на фирмите, свързани във виртуалното понятие "со-

фийски градски транспорт",че като се построи (прокопае) метрото, трафи-

кът щял бил да се облекчи, защото шофьорите ще спират колите си в пок-

райнините и ще се возят в метрото (ха-ха). (http://boikob.blogspot.com/ 

2008/06/blog-post_13.html) 

Комбинирането на дубитативна глаголна форма за аорист, епистемичен 

модификатор уж, междуметието хе-хе, изразяващо отхвърляне с насмешка на 

обвиненията на полицаите, както и въпросителното местоимение ква във фун-

кция на интензификатор изгражда модално-емоционалния комплекс в следния 

текст: ох, аз как се разстроих неска, тъпите катажии, ме заснели оня ден 

                                                           
6
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край слънчев бряг уж съм бил превишил скоростта, хе хе, ква скорос бе с моя 

двайсгодишен танк (http://forum.abv.bg/lofiversion/index.php/t109104.html). 

Макар и не в иронична употреба както хе-хе и ха-ха, междуметието ек-

спресив хайде де в текстове с дубитатив има сходна функция с тях, защото и 

то служи „за изказ на силно недоволство и несъгласие“ (http://talkoven. 

onlinerechnik.com/duma/ХАЙДЕ) – срв. Той пък искаше да ми отвори черепа и 

някаква сонда да ми пусне в мозъка – чужди заповеди да търсел там, че не 

можело аз така да съм мислел, някой друг ме бил командвал. Добре че ми се 

размина. Не съм бил мислел аз! Сякаш не знам кой съм!? Хайде де... 

(http://gfstoilov.blogspot.com/2011/08/blog-post_16.html).  

Несъгласието с препредаваната чужда гледна точка може да бъде емо-

ционално изразено и с частицата как не („Разг. Като сложна частица. […] 2. 

При изразяване на протест, несъгласие с нещо.“ (http://ibl.bas.bg/rbe/lang/ 

bg/как/), срв. Че казвай си! – помисли Алкивиад, все още коленичил. – Щял бил 

ножът му да ме стигне – как не! Тесен ли е светът, не е ли достатъчно буд-

на и бърза ръката ми? (В. Мутафчиева – примерът е от БНК).  

Тези примери не изчерпват разнообразието от модели с дубитатив, в 

които доминираща е емоционалната реакция, съпровождаща негативната 

оценка на говорещия за чуждото изказване. Освен това трябва да се има пред-

вид, че в събраната от мен база данни множество изказвания комбинират ос-

новните модели, представени в тази работа. 

 

4. Кратки обобщения 

В тази работа изказванията с дубитатив, които в близкия или по-

широкия контекст включват лексикални модификатори за достоверност, се 

възприемат като хетерогенни модели за израз на епистемична оценка, за раз-

лика от хомогенните, изградени само от граматически или само от лексикални 

единици [вж. Даскалова 2014].  

Анализите на емпиричния материал доказват възможността да се нап-

рави работна класификация именно на хетерогенните модели въз основа на 

семантиката и функциите на лексикалните модификатори за епистемичност. В 

първата група влизат изказвания с дубитатив, в които оценката за недостовер-

ност на чуждото изказване е изразена директно чрез предикати от типа Не е 

вярно или негови метафорични съответствия. Основанията отделно да бъде 

разгледан моделът Уж X, а то Y, се крият не само във фреквентността на мо-

дела част. уж + дубитатив, но и във факта, че всички случаи, в които уж се 

употребява заедно с дубитатив (а и с ренаратив), говорещият акцентира върху 

неоснователността, неистинността, неверността на гледната точка за състояни-

ето на нещата, претендираната за истинна в субстратното изказване.  

Третият основен тип изказвания, анализирани в тази работа, съдържат 

дубитативна глаголна форма и оценъчни глаголи, съществителни и прилага-

телни, фразеологизми и устойчиви словосъчетания, които в денотативното или 

в някое от преносните си значения носят семите „съмнително‟ и най-вече „не-

вярно‟. Вариантите на този тип са обединени от изразената оценка за ниската 

степен на надеждност на информацията в субстратното изказване, т.е. изразена 
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е оценка за т.нар. от Д. Даскалова количество и/или качество на знанието. Мо-

делите в този тип се отличават със своята емоционалност, но в тях има ясен 

рационален аспект, свързан с оценката за информацията, затова бих ги нарекла 

с работния термин оценъчно-емоционални, за разлика от изказванията в чет-

въртия тип, които са по-скоро емоционално-оценъчни поради доминирането 

на емоционалния аспект, т.е. на преден план, вкл. иронично изразени, са чувс-

твата, емоционалната реакция на неодобрение, недоволство, възмущение и др. 

към препредаваното съобщение. В този четвърти тип са включени варианти на 

изказвания с дубитатив и оценъчни емотиви – междуметия и изрази с десеман-

тизиран глагол за перцепция или друг тип идеална дейност. В съзвучие с емо-

ционалната маркираност на четирите работни модела ще си позволя да им 

поставя образно-метафорични названия: Просто не е вярно!; Това е само при-

видно истинно!; Това са само лъжи!, Как пък не, направо възмутително! 

В края бих искала отново да подчертая, че представените модели са от-

ворен вид класификация, направена върху една база данни, в които разнообра-

зието не може да бъде изчерпано. А и анализираните примери доказват съче-

таването на няколко модела в едно изказване, като струпването на различни 

средства за епистемична оценка и емотивност зависи от степента на емоцио-

налната реакция на актуалния говорещ. В тези случаи принципът на икономи-

ята на езикови средства („с малко средства много съдържание“) не е релеван-

тен, защото повишеният градус на емоциите, породени от несъгласието, търси 

своя изчерпателен езиков израз.  
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The object of the research work focuses on the grammatical form-function units 

made of in the input which establish the indirect way for access with the children to the 

conventional modal linguistic means. The present paper further dwells on the miniature of 

the Bulgarian modal system which is extrapolated in child-directed speech. 

Key words: first language acquisition, modality, directives, child-directed speech, 

Bulgarian 

 
 

УВОД 

Предлаганата работа е малка част от по-мащабно изследване на 

ранната онтогенеза на българската модална система, във фокуса на което по-

конкретно попада събитийната модалност и в частност – усвояването на 

директивите от българските деца. Целта на изследването е да се очертаят 

конвенционалните езикови средства, които се използват в интеракцията 

възрастен – дете. Затова тяхното описание е ограничено само до единиците, 

характеризиращи речта на децата (РД) и речта на възрастните към децата 

(РВД).  

Обект на изследването са граматичните формално-функционални 

единици, изработени от/на входа, които осигуряват косвения път за достъп на 

децата до конвенционалните модални средства на езика. В настоящата работа 

всъщност се представя миниатюрата на българската модална система, която е 

екстраполирана в РВД. Тя е плод на изключителната лингвистична интуиция 

на носителя на езика, благодарение на която той успява да адаптира и 

минимализира един извънредно сложен модел до степен, даваща възможност 

за достъп на децата до българските модални средства още в най-ранните фази 

от живота им.  

В структурата на работата са включени общо описание на 

минимализирания модел на българските модални средства на езиковия вход и 

скициране на формите и функциите на събитийната модалност, 

mailto:velkapopova@yahoo.de


екстраполирани в граматичните формално-функционални единици, използвани 

в РВД и в РД. 

 

ТЕОРЕТИЧНА БАЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО  

Изследването се базира на модела на Палмър [2001], в който са 

включени два основни типа модалност – пропозиционална и събитийна, като в 

рамките на всеки един от тях се обособяват по два подтипа. При това 

пропозиционната модалност е свързана „с отношението на говорещия към 

истинността или фактическото състояние на пропозицията”, докато 

деонтичната и динамичната модалност (изграждащи домейна на събитийна 

модалност) „се отнасят до събития, които не се актуализират, събития, които 

не са се случили, но са само потенциални” Палмър [2001: 8]. 

Така според модела в събитийната модалност са включени деонтичната 

модалност и динамичната модалност [Палмър 2001]. Деонтичната модалност 

дава възможност на говорещия да индикира задължение и разрешение за 

действия, извършвани от морално отговорни лица [Лайънс 1977: 823] с 

позоваване на нормите [Стефани 1986: 375]. Динамичната модалност включва 

не само физическите и ментални способности на субекта, но и 

възможността в по-широк смисъл, като например: Той може да избяга 

[Палмър 2001: 10]. Двата подтипа на събитийната модалност имат различни 

функции, които са скицирани в Таблица №1. 

 

Таблица №1. Събитийна модалност – подтипове и функции 

Подтипове на събитийната 

модалност 

Деонтична модалност Динамична модалност 

Източник на модалността Външен / вътрешен спрямо 

говорещия 

Вътрешен спрямо 

говорещия 

функции облигативна абилитивна 

пермисивна волитивна 

комисивна  

 

Според Лайънс [1977] произходът на събитийната модалност трябва да 

се търси в онтогенетично базисните дезидеративна и инструментална функция 

на езика. По такъв начин в обсега на тази лингвистична категория попадат 

директивите, в които езикът се използва за изразяване на желанията и за 

постигане на „нещата чрез налагане на собствената воля на други агенти” 

[Лайънс 1977: 826].  
Директивните актове в диадата възрастен-дете попадат в тематичния 

център на предлаганата работа, тъй като именно в тяхното разбиране и 

владеене се крие „ключът за успешната комуникация” [Айхенвалд 2010: 331]. 

Това намира израз в ранната поява на императиви и еднословни директиви в 

процеса на усвояване на езика от децата [Айхенвалд 2010: 325–326]. 



Според Сърл [1976] категорията на директивните речеви актове 

обхваща исканията (за действие) и въпросите (исканията за информация). В 

изследваните два корпуса исканията за информация са изключително слабо 

засвидетелствани в РД и в РВД, което е в пълен синхрон и с констатациите и 

на Стоянова [1992]. Затова във фокус в настоящата работа ще бъдат поставени 

само исканията за действие. 

В следващото изложение след кратко скициране на лингвистичните 

средства за изразяване на исканията за действие в български език (но само 

дотолкова, доколкото това е необходимо и достатъчно за анализа на 

единиците, използвани в центрираните към детето ситуации) ще бъде 

предложено динамичното им представяне в РД и РВД. За тяхната 

интерпретация е избрана парадигмата на когнитивно-функционалния, базиран 

на употребата и конструктивизма, подход, в който се привеждат доводи в 

полза на способността за научаване на граматичните знания от входа 

([Томасело 2003], [Томасело 2010: 313]; [Стефани&Воейкова 2015]; [Ливен 

2014)]). В този смисъл важно значение в процеса на придобиване на езика от 

децата има не толкова системата на езика сама по себе си, а по-скоро начинът, 

по който тя е представена в речта на възрастните към децата (РВД).  

 

2. ЕМПИРИЧНА БАЗА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изследването се базира на лонгитудинални данни от Eлектронния 

корпус на българска детска реч, създаден в Лабораторията по приложна 

лингвистика към Шуменския университет
1
. Изработен в термините на 

системата CHILDES, той на практика е изключително удобен за автоматично 

систематизиране и обработване на данните на отделните участници в 

интеракцията. Използвани са конкретно подкорпусите на две момичета – 

Александра (ALE) и Стефани (TEF). Те включват данни, базирани на 30 часа 

записи на спонтанна реч на ALE и TEF в процеса на взаимодействието им с 

възрастните от най-близкото им обкръжение, срв. Таблица № 2: 

 

Таблица № 2 

Изследвани 

лица 

Възраст Анализирани словесни 

употреби  

Александра  

(ALE) 

0;11–2;4 ALE: 13 058 възрастни: 17 970 

Стефани 

(TEF) 

1;1–2;5 TEF: 11 514 възрастни: 20 498 

 

При стандартното представяне на емпиричните данни в текста са 

използвани следните източници: 

а) системата на CHILDES за графична транскрипция на изказванията и 

за отбелязването чрез трибуквен код на участниците в интеракцията; 

                                                 
1
 Виж по-подробно представяне на корпуса в [Попова, Попов 2015]. 



б) системата на конвенционалните обозначения и съкращения на 

немските изследователки У. Стефани и К. Фройтцхайм [Стефани, Фройтцхайм 

2009];  

в) системата с правила за оформянето на послередовите морфологични 

глоси на Института за еволюционна антропология „Макс Планк” – Лайпциг, 

Германия [The Leipzig Glossing Rules: Conventions for interlinear morpheme-by-

morpheme glosses]
2
.  

 

3. БЪЛГАРСКИ МОДАЛНИ СРЕДСТВА (С ОГЛЕД НА 

ЕЗИКОВИЯ ВХОД) 

Като цяло модалната система на български език е представена в 

данните на РВД в минимизиран вариант, в който са обхванати многообразните 

граматични и лексикални средства за изразяване на събитийната модалност (с 

някои изключения, разбира се, свързани с изразяването на учтивост в 

общуването между възрастни, които не са характерни за центрираните към 

детето ситуации, като напр. конвенционалните учтиви формули, изразени с 

условно наклонение и с императивните форми за 2PL), докато епистемичната 

модалност е представена само в няколко единични употреби на лексикални 

единици (като напр. модалното наречие сигурно, модалния глагол може и др.). 

В Таблица №3 и Таблица №4 е направен опит да бъдат скицирани 

основните модални единици, изграждащи минималистичния модел на 

българската модалност, заложен в РВД. В него са обхванати цялостно само 

средствата, които се срещат в РВД и РД, докато най-типичните за 

интеракцията между възрастни са маркирани само частично
3
, но те са 

изключени от анализа. 

 

Таблица №3: Лексикални средства за изразяване на модалността в 

български език 

Модални глаголи Модални наречия Модални частици 
Директивни 

междуметия
4
 

мога/може  

– деонтично 

значение 

– динамично 

значение 

– епистемично 

значение* 

 

трябва
  

– деонтично 

значение 

– деонтично 

значение:  

*нужно 

*необходимо 

 

 

 

 

 

 

 

– динамично или 

деонтично 

значение: 

 

я 

да 

хайде / айде 

нека 

недей 

стига 

дай/давай 

деонтично значение: 

 

– на + жест на 

подаване на нещо 

'подкана, заповед' 

 

 

– шшт за 

прекратяване на 

действие, което е 

източник на шум 

                                                 
2
 Виж https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf 

3
 Те са отбелязани в таблиците с **, докато с * са отбелязани възможните модални 

форми, които обаче не са регистрирани в двата корпуса. 
4
 Виж [Ницолова 2008: 487–488]. 



– епистемично 

значение * 

 

искам' 

– динамично 

значение 

 

(не) бива 

деонтично 

значение  

 

дам / (не) давам 

Само случаите на 

деонтична употреба 

'позволение' 

 

 

 

 

– епистемично 

значение: 

*сигурно 

 

 

 

 

– епистемично 

значение: 

*уж 

*сякаш 

*май 

*едва ли 

'подкана, заповед' 

 

 

– чиба, къш от групата 

„сигнали към 

животни”, насочени 

към хора, които се 

приканват грубо да се 

отдалечат от 

определено място 

'груба заповед' 

 

Таблица №4: Морфологични средства за изразяване на събитийна модалност 

в български език 

Синтетичен 

императив 

Да-

императив 

Сегашно 

време 

Бъдеще време Условно 

наклонение 

Инфинитив 

Положителни 

форми 

– 2S и 2P на 

глаголи от св. 

и несв. вид 

–**учтива 

форма за 2P 

на глаголи от 

св. и несв. 

вид  

 

Отрицателн

и форми за 2S 

и 2P само на 

глаголи от 

несв. вид 

Положителни 

форми 

да / нека(да) 

+ сег. вр. 

 

 

 

 

 

Отрицателн

и форми с 

частицата не 

Положителни 

форми 

 

2 S 

*2P 

 

 

 

 

 

Положителни 

форми 

. 

 

 

 

 

 

 

Отрицателни 

форми 

няма+да+сег.вр. 

бих, би, ... + 

елово 

причастие 

 

**Учтиво 

искане: 

2S 

2P 

Само 

съкратен 

инфинитив 

в 

отрицателна 

форма с 

недей 

Деонтично 

значение 

Деонтично 

значение 

Деонтично 

значение 

Деонтично 

значение 

Динамично 

значение 

Динамично 

значение 

Деонтично 

значение 

Деонтично 

значение 

 
Както се вижда от Таблица №3 и Таблица №4, минимализираната 

модална система на входа се характеризира с разнообразни инфлексионни и 

лексикални модални средства. Към нея се включват още основните модални 

български глаголи мога/може и трябва, както и (нe) бива, който, разбира се, е 

по-слабо фреквентен, а също така и (няма да) дам / (не) давам в деонтична 

употреба. За изразяване на (не)желание се използват и съответните форми на 

глаголите (не) искам и (не) ща'. 



В процеса на развитие на модалността в онтогенезата на български 

език инфлексионните средства (представени от императивните форми на 

перфективните и имперфективните глаголи) играят много по-съществена роля, 

отколкото модалните глаголи. В своето корпусно базирано изследване на 

интеракцията между възрастни [Чакърова 2004], К. Чакърова регистрира, че 

императивните форми имат най-голям дял (72%) сред всички модални 

средства в ежедневната реч. Това повишено присъствие на императиви в 

българската реч обаче е индикация не на поведенчески „деспотизъм” (в 

разбирането на Ото Йесперсен), а по-скоро – на непосредственост в 

общуването (разбирана като ниска степен на дистанцираност между 

комуникантите в диалога). Наред с тях се използват също и косвени средства 

за изразяване на искане. При това, както твърди Мей [2001: 80], изборът 

зависи и от контекста, в който е произнесено изказването. Същевременно 

императивите не винаги са неучтиви и не винаги се асоциират с идеята за 

вреда по отношение на адресата. Българските императиви изразяват не само 

команди, а цялата палитра от смислови нюанси, които се включват в диапазона 

на понятието воля (виж Таблица №5). Под воля се разбира „не само заповед в 

тесен смисъл на думата, но и желание и даже молба” [Бояджиев, Стоянов & 

Попов 1983: 367]. Така императивът включва в своя семантичен кръг и 

значението 'оптативност', доколкото то представлява един от начините за 

изразяване на воля от страна на говорещия. Това е също така и исторически 

обосновано от факта, че „старият оптатив се е превърнал в повелително 

наклонение”
5
. В случая става дума за старобългарските форми за повелително 

наклонение, които според Мирчев [1972:89] нямат пряка връзка със 

съответните индоевропейски форми, а с формите на старото желателно 

(оптатив) наклонение.  

 

Таблица №5: Функции на императива в български език 
Типове искания Езиково средство за 

изразяване 

Пример 

Заповед / молба или 

подкана (в зависимост 

от интонацията и 

ситуацията) 

Императивна форма Дай!  

IMP:2S 

 

забрана Отрицателна 

императивна форма 

Не             пипай! 

NEG.PTL     IPFV:IMP:2S 

По-строга заповед / 

настойчива молба или 

подкана (в зависимост 

от интонацията и 

ситуацията) 

Повторение на 

императиви 

Дай,     дай,      дай! 

IMP:2S   IMP:2S   IMP:2S 

Усилителни 

подбудителни частици 

и императиви 

Хайде      дай! 

MDL.PTL   IMP:2S 

 

Хайде дай, дай! 

MDL.PTL IMP:2S IMP:2S 

                                                 
5
 Виж [Герджиков 1988: 130–131]. 



Употребата на 

итератив вм. 

перфектив 

Взимай (вм. вземи)! 

IPFV: IMP:2S (вм. PFV: IMP:2S) 

 

Груба, категорична 

забрана 

Усилителни 

подбудителни частици 

и отрицателни 

императивни форми 

Я не пипай! 

MDL.PTL NEG.PTL IMP:2S 

 

 
Друга възможна причина за доминантното място на синтетичните 

императиви сред останалите модални изразни средства е тяхната формална 

простота и прозрачност. Българският императив има две форми за второ лице, 

ед. ч. и за второ лице, мн.ч, които са образувани от специфична императивна 

основа и императивно окончание (срв. Таблица №6). 

 

Таблица №6. Императивните инфлексирани форми в български език 

Регулярни императивни форми 

Лице, 

число 
Основа Окончание Пример 

2S императивна основа 

-й 

-Ø искай  пей  

2P -тe искайте пейте 

2S императивна основа 

-и/-е 

-Ø пиши чети 

2P -тe пишете четете 

Нерегулярни императивни форми 

Съкратена основа 
2S -Ø влез излез дръж яж виж дай 

2P -тe влезте излезте дръжте яжте вижте дайте 

Суплетивни форми 

*за глагола дойда се използват формите ела, елате (от гръцки). 

 *За отида се използват императивните форми на ида: иди, 

идете, а за спомагателния глагол съм – императивните форми на 

бъда: бъди, бъдете. 

*Модалните глаголи мога и ща нямат императивни форми. 
 

Сред императивите на входа най-широко са застъпени формите за 2S. Те не 

са омофонични на съответните презентни форми, срв. напр.: 
2S  

Презентна форма искаш пееш пишеш четеш 

Императивна форма искай пей пиши чети 

     

Наред със синтетичните императиви при изразяването на преки 

искания за действие българските деца се сблъскват на входа и с т.нар. да-

императиви
6
 (da / нека / нека да + глаголна форма за сегашно време), т.е. 

                                                 
6
 Виж [Стоянова 2002; Ницолова 2008]. 



„налице е специфична модална система, в която императивът се конкурира от 

да-форми” [Ницолова 2008: 40]. И двата типа преки директивни форми 

обхващат както перфективните, така и имперфективните глаголи. Чрез да-

императивите в зависимост от интонацията се изразят всички вариации от 

континуума на исканията, а именно подкана, подсещане, предпазлива молба, 

строга категорична (понякога дори придружена със закана) заповед. Във 

формален план те са представени от да- и нека (да)- формите с повелително и 

оптативно значение.  

По отношение на аспектуалната специфика на синтетичните 

императиви и да-формите се наблюдава, че и двата типа преки директиви 

включват и перфективни и имперфективни глаголи. При това перфективният 

императив се фокусира върху резултата за определена дейност и затова е най-

естествената и честата форма на императива, особено с резултативни или 

телични глаголи, докато имперфективният императив обикновено се използва 

за обозначаване на повторяеми (итеративни) или обичайни действия. 

Семантичните фактори като теличност и дуративност са важни в избора на 

аспекта на императивните форми, но в някои специфични ситуации 

преобладават прагматични фактори като непосредствеността или 

необходимостта от действие. Така при изразяването на по-висока степен на 

строгост и категоричност на заповедта
7
 примерите и от двата изследвани 

корпуса показват като цяло ясна диференциация единствено при употребата на 

итеративен имперфектив вместо съответстващия му перфектив, като при това, 

разбира се, има и известни изключения, предположени от интонацията, 

ситуацията и добавянето на допълнителни езикови средства (наречия, частици 

и др.).  

По отношение на скалата за учтивост [Стоянова 2002] българските 

граматически средства за изразяване на директно искане се подреждат по 

следния начин по линията от най-малко учтив към учтив: (1) да-императив с 

имперфективен глагол; (2) да-императив с перфективен глагол; (3) синтетичен 

императив с имперфективен глагол; (4) синтетичен императив с перфективен 

глагол. Всъщност тези граматически средства най-често се използват за 

изразяване на искания за действия. Отрицателните императивни форми за 

изразяване на забрана също са доста чести.  

Директните отрицателни искания всъщност представляват забрани. В 

РВД те са най-често представени от отрицателната форма за бъдеще време 

(безличният глагол няма + да + сегашна форма на лексикалния глагол) и 

отрицателни императиви, образувани само от имперфективни глаголи по един 

от моделите: отрицателна частица не + императивна форма за 2SG /2PL; 

                                                 
7
 Дискусията в българската лингвистична традиция относно ролята на аспекта за 

изразяването на една или друга степен на строгост на заповедта няма да е предмет на 

тази работа. Тук по-скоро ще се наблюдават конкретните резултати от това при 

използването на перфективни или имперфективни глаголи в речта на възрастните и на 

децата от двете изследвани диади. 



отрицателната форма недей/ недейте + съкратен инфинитив; безличният 

глагол стига + аористна глаголна форма за 2SG/2PL. 

Косвените искания на входа са представени във формата на въпроси и 

твърдения, в които са включени различни индикативни глаголни форми, 

модални глаголи, модални частици. В обсега на граматичните средства за 

изразяване на непреки искания се включват някои индикативни форми в 

транспозитивна употреба, сред които функционално значими са формите за 

бъдеще време. Това е напълно основателно, тъй като в съвременния български 

език то се образува от формите на сегашно време и частицата ще – остатък от 

старобългарския модален глагол искам. Така силният модален характер на 

българското бъдеще време има своите исторически основания
8
. Разбира се, за 

модалната система на входа са характерни и други индикативни форми в 

транспозитивна употреба, като например формите за сегашно време и аорист.  

Типични средства за изразяване на косвени искания в български език, 

които са широко разпространени в РВД, са т. нар. хортативни конструкции. Те 

са съставени от презентна глаголна форма за 1 л., мн.ч. и модална частица от 

типа на да, хайде, айде или дай / давай (в значание 'хайде'). В последния 

случай се има предвид граматикализирането на глагола дам / давам в 

хортативна частица. 

Широката гама на скицираните дотук граматически и лексикални 

категории дава възможност да бъде изразен целият континуум от искания, 

вариращи от заповеди до учтиви косвени искания. В Таблица №7 са откроени 

най-типичните от тези конвенционални модални средства, които се използват 

в ранната интеракция възрастен-дете. 

 
Таблица №7. Типове искания в взаимодействието майка-дете  

(На примера на ранните фази от онтогенезата на българския език) 
Типове искания Примери                                                                  Езиково 

изразяване 

Директни искания 

Заповед ИМПЕРАТИВ 

Дай!  

IMP:2S 

 

ДA-ИМПЕРАТИВ 

Да             лягаш     веднага! 

MDL.PTL   PRES:2S     ADV 

 

Молба ПЕРФОРМАТИМЕН ГЛАГОЛ МОЛЯ  

Моля                             те    ела! 

PERFOMATIVE:PRES:1S             PFV:IMP:2S 

                                                 
8
 Подобна констатация за гръцки език откриваме в изследването на Урсула Стефани: 

"Гръцкото бъдеще време има силен модален характер, което може да се обясни 

исторически, тъй като новогръцката частица за бъдеще време θa се е развила от 

старогръцкото θelo ('искам' – бел. моя)" [Стефани 1986: 377–378]. 



 

Предложение ОПТАТИВНИ ДА- И НЕКА / НЕКА ДА-ФОРМИ 

Нека да   дойде           и Мимето! 

MDL.PTL   PFV:PRES:3S 

 

Директни отрицателни искания 

Забрана Само глаголи от несв. вид: 

ОТРИЦАТЕЛНИ ИМПИРАТИВНИ ФОРМИ 

 Не            пипай! 

NEG.PTL     IPFV:IMP:2S  

ОТРИЦАТЕЛНА ИМПЕРАТИВНА ДА-ФОРМА 

Я               да             не              пипаш! 

MDL.PTL    MDL.PTL    NEG.PTL      IPFV:PRES.2S 

 

Индиректни искания 

Учтиво искане МОДАЛЕН ГЛАГОЛ И ДА КОНСТРУКЦИЯ 

Трябва     да              слушаш мама! 

V:MDL        MDL.PTL     IPFV: PRES:2S 

 

Увещаване 

  

ХОРТАТИВНИ КОНСТРУКЦИИ 

Дай          да               похапнем! 

MDL.PTL   MDL.PTL     PFV:PRES:1P 

 

Давай        да                спим!  

MDL.PTL    MDL.PTL        IPFV:PRES:1P 

 

Твърдение, в което се 

изразява желанието на 

говорещия 

МОДАЛЕН ГЛАГОЛ ИСКАМ  

Искам              това! 

IPFV:PRES:1S 

 

Съобщаване на 

социални правила 

(външен спрямо 

говорещия източник) 

МОДАЛЕН ГЛАГОЛ 

Не               бива /трябва     да             се бият               децата! 

 NEG.PTL     MDL:IMPS:PRES   MDL.PTL   REFL.IPFV:PRES:3P 

БЕЗЛИЧНА ПАСИВНА ГЛАГОЛНА ФОРМА  

Това   не                се яде! 

           NEG.PTL        REFL.IMPS:PASS:PRES 

 

Индиректни отрицателни искания 

Предупреждение 

(излагане на нежелано 

бъдещо действие)  

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ 

Ще изпуснеш              куклата и ще я загубиш! 

PFV:FUT:2S PFV:FUT:2S                         PFV:FUT:2S PFV:FUT:2S 

 

 
За да добие завършен вид скицата на минимизираната модалната 

система на входа, е необходимо да се добавят средствата за усилване и 

смекчаване на заповедта, както и средствата за изразяване на учтивост. Както 

вече беше споменато, спецификата на центрираната към детето ситуация се 

характеризира с това, че често учтивостта се жертва в името на интимността, 



но това пък на практика вторично се компенсира чрез активирането на скалата 

„облага” [Стоянова 2002: 49]. Именно това предопределя наличието на 

диминутиви, обратни вокативи, случаи на етичен датив, хортативни 

конструкции в РВД. Към тях се добавят още и глаголите, чиято семантика се 

асоциира с идеята за 'вършене на нещо в полза на детето', които са често 

използвани от лицата, които се грижат за него. 

 

4. ФОРМИ И ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТИВИТЕ В РАННАТА РД И 

РВД 

Още в самото начало на онтогенетичното развитие са регистрирани 

разнообразни средства за разгръщане на континуума от директиви. 

Анализираните в предлаганата работа искания включват положителни и 

отрицателни, преки и косвени средства за предаване на директивно значение 

от интензивни команди и забрани през указания и искания до по-малко 

интензивни предложения, желания и намерения. В този параграф те ще бъдат 

накратко скицирани с цел да се даде обща представа за събитийната 

модалност, така както е представена във входните данни и в ранния детски 

език. 

Преките искания на първо място са представени от инфлексираните 

императивни форми, които заедно със сигнализираните само от интонацията 

еднословни директиви – виж пример (1) и (2), са първите регистрирани 

модални средства в ранната интеракция дете-възрастен. 

В структурно отношение еднословните директиви могат да включват 

разнообразни компоненти: частици (напр. хайде, айде, дай/давай), наречия 

(тука, там, сега, веднага), междуметия (напр. къш, чиба, оппа), 

съществителни, глаголи. В семантичен план те представляват команди, 

изисквания, забрани. Комуникативният ефект при употребата им се 

осъществява чрез актуализацията на един от компонентите на подбудителната 

ситуация – виж примери (1) и (2). 

(1) ALE (1;1): Оппа! [: горе] 

                         INTERJ: BABY TALK 

%sit: ALE протяга нагоре ръце и се повдига на пръсти, като се опитва 

по този начин да подтикне майката да я вдигне горе. 

(2) VEL: Tuka! 

    ADV 

%sit: Майката VEL посочва на ALE (1;1) къде да остави чашата. 

 

Императивите доминират сред останалите средства за изразяване на 

директни искания. В центрираните към детето ситуации се срещат формите за 

2 л., ед. и мн.ч. на глаголи от свършен и несвършен вид. Не са обичайни 

учтивите форми за 2 л., мн.ч., които са характерни за официалното общуване.  

Императивите са широко използвани в РВД и РД поради своята 

полифункционалност. Според Палмър [Палмър 2001: 80], „въпреки че 

императивът е прототипичната езикова форма за изразяване на директни 

искания, то неговите функции по никакъв начин не се ограничават до 



издаването на нареждания или заповеди от страна на някакъв авторитет, така 

че да не се очаква неизпълнение”. Императивите се използват също така „да се 

даде разрешение или съвет” ([Палмър 2001: 80]; виж също [Хан 1999]). А 

както вече беше казано по-горе в това изложение, с българския императив 

може да бъде изразена и молба, което е много рано регистрирано в РВД, срв. 

напр: 

(3) *VEL: Помоли я, мамо! 

      *ALE (1;08): Како, дай Бети, Уилма! 

      *VEL: Помоли я! 

     %sit: VEL повтаря по-настоятелно инструкцията си да се изрази 

молба, тъй като детето е предпочело в първата реплика да изрази 

молбата си с императив. 

     *ALE: Како, моля та! 

Императивите изразяват команди в ситуациите с непосредствено 

протичащо действие и в ситуациите на спонтанно общуване, когато 

директивата на говорещия е насочена пряко към втория комуникант с 

очакването за незабавна ответна реакция. Императивите са способни да 

изразят и молба, и деликатна подкана в зависимост от непосредствения 

контекст, интонацията (срв. Таблица №5) или чрез специфичното значение на 

някои от употребените словоформи, като например: 

– диминутиви 

(4) ROS: Пий –н-и                   сок–ч–e! 

  PFV: DIM:IMP:2S         N:DIM 
 

– етичен датив 

(5) VEL: Вземи            си                                сирен-ц-e! 

  PFV:IMP:2S       PRO:REFL:DAT 
9
        N:DIM  

 

– „обратно обръщение” 

(6) VEL: Ами, щракни         го,    бе      мам–o! 

               PTL      PFV:IMP:2S            PTL    N:VOC
10

 

%sit: VEL говори с ALE (2;4) 

 

В български език е релевантна тенденцията императивите да бъдат 

по-кратки в сравнение с формите, използвани в твърденията, която 

Айхенвалд [2010: 43] е установила за много други езици по света. Нейните 

прояви се виждат особено ясно в групата на неправилните глаголи (пример за 

това са съкратените основи и суплетивните форми). Те отрано влизат в 

редовна употреба в речта на децата. 

В наблюдаваните корпуси са извънредно редки императивните форми 

за 2 л., мн. ч., като при това не е регистрирана нито една тяхна употреба в 

качеството ѝ на конвенционално средство за изразяване на учтивост в 

                                                 
9
 Краткото възвратно местоимение играе ролята на етичен датив. 

10
 Вокативът играе ролята на обратно обръщение. 



български. В ежедневната комуникация в диадата възрастен-дете естествено 

преобладават най-прототипичните императиви за 2 л., ед. ч., които често 

съвпадат с голата основа на глагола. Тези „канонични императиви” като „най-

малко формално маркирани могат да се отнесат до най-неотложните и основни 

команди” (в разбирането на Айхенвалд [2010: 398]).  

Наред със синтетичните императиви при изразяването на преки 

искания за действие българските деца се сблъскват на входа и с да-

императивите. И двата типа преки директивни форми обхващат както 

перфективните, така и имперфективните глаголи. Чрез да-императивите в 

зависимост от интонацията биха могли да се изразят всички вариации от 

континуума на исканията, а именно подкана, подсещане, предпазлива молба до 

строга категорична (понякога дори придружена със закана) заповед. В 

нашите два корпуса в РВД по-скоро се срещат „смекчените варианти” за 

изразяване на 'предупреждение' в пример (7) и на 'предложение' в пример (8). 

Извънредно рядко са регистрирани случаи, свързани с изразяване на 'груба 

заповед' – срв. пример (9). Подобни разновидности на да-императивите се 

определят като „да-конструкции със строго повелително значение” [Чакърова 

2009: 34–35]. Категоричната (в повечето случаи даже груба) заповед или 

забрана, която те изразяват, е свързана с непосредствено протичащо действие. 

Най-вероятната причина за ниската им фреквентност е, че те са най-малко 

учтиви по скалата на българските граматически средства за изразяване на 

директно искане [вж. Стоянова 2002], а изследваните тук деца и възрастни 

принадлежат към горния среден социален клас, за който директността, 

граничеща с грубост, не е приемлива.  

 

(7) Да              не          ме     бутнеш! 

         MDL.PTL     NEG.PTL             IPFV:PRES:2S 

 

(8) Нека         папа                  мяу ! 

        MDL.PTL     IPFV:PRES:3S      ONOMATOPOEIA 

 

 (9) Я                да                 нанкаш! 

         MDL.PTL      MDL.PTL        IPFV:PRES:2S:DIM:BABY TALK 

 

В много ситуации синтетичните императивите и да-конструкциите се 

оказват взаимнозаменяеми. Такива случаи са регистрирани и в двата корпуса – 

виж примерите в ситуации (10) и (11). 

(10) ALE (2;2): Мамо, дай              ми ги ! 

                                              PFV:2S:IMP  

 VEL: Да             ми     дадеш             пръстенчета ? 

          MDL.PTL                 PFV:PRES:2S  

%сом: Майката VEL провокира ALE, като си дава вид, че е разбрала 

погрешно искането на детето. 

ALE: Да             ми       дадеш                 пръстенчетата на мене ! 

              MDL.PTL                   PFV:PRES:2S  



VEL: Да           ти ги      дам                   на тебе ? 

             MDL.PTL                      PFV:PRES:1S  

ALE: Да, на мене пръстенчетата ми   дай ! 

                                                                                   PFV:IMP:2S 

 

(11) VEL: Кажи   на Стефчето, мамо,    да          навие         часовника! 
                               PFV:IMP:2S                            N:VOC

11
  MDL.PTL   PFV:PRES:3S  

ALE (2;2): Тече, навий          часовника ! 

                                          PFV:IMP:2S  

 

В коментираните български данни забраните са обичайно представяни 

от отрицателната форма за бъдеще време или отрицателни императивни форми 

на имперфективни глаголи. Същевременно в двата корпуса (както в РД, така и 

в РВД) те са много често реализирани под формата на елиптични изказвания, в 

които е изпусната втората (глаголната) част от конструкцията, срв.: Недей! Нѐ! 

Стига!. Тяхната ефективност като силни предупреждения или забрани явно 

се дължи на ярката прозодична откроеност и краткостта, което пък ги прави 

особено предпочитани в конфликтни ситуации и в ситуации с непосредствена 

опасност. Те попадат в групата на безглаголните директиви, сигнализирани 

единствено от интонацията, които редовно се използват от двете деца през 

целия наблюдаван период – вж. примери (1) и (2), които заедно с разгледаните 

дотук директиви с инфлексирани императиви и да-императиви се отнасят към 

функционално значимите за ранната интеракция дете-възрастен преки 

искания. 

В нашите корпуси бяха регистрирани и случаи на учтива директна 

молба, изразена с перформативния глагол моля – виж примери (12) и (13). Те 

не са чести, но присъстват и в РД, и в РВД.  

(12) VEL: Моля                       те       дай                да              го      пипна! 

                 PERF.IPFV:PRES:1S                  PFV:IMP:2S      MDL.PTL                PFV:PRES:1S  

 

(13) TEF (2;3): Твои [:отвори]   го,      моя [:моля] те! 

                          PFV:IMP:2S                          PERF.IPFV:PRES:1S  

Косвените искания имат формата на въпроси и твърдения, в които 

са включени различни индикативни глаголни форми (понякога и в 

транспозитивна употреба), модални глаголи, модални частици. Извън обсега 

на изследването остава кондиционалът, с помощта на който се сигнализира 

най-високата степен на учтивост, тъй като негови употреби не са регистрирани 

в наблюдаваните корпуси.  

Сред най-ранните косвени искания, които са извлечени от корпусите, 

са твърденията с глагола искам, в които говорещият изразява свои 

желания/потребности – примери (14) и (15). 

(14) TEF (1;11): Икам                     уло. [:искам руло] 

                            MDL:PRES:1S  
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 Вокативът e в ролята на обратно обръщение. 



(15) TEF (1;11): Икам                   гая йейа.      [:искам да играя с леля] 

                            MDL:PRES:1S        IPFV:PRES:1S  

 

В двата корпуса предложенията са изразени с хортативна 

конструкция с презентна глаголна форма за 1 л., мн. ч. в комбинация с модална 

частица, като например: да, хайде / айде или дай / давай (в този случай става 

дума за граматикализацията на глаголите дам / давам и функционирането им 

като подбудителни частици). Те се срещат както в речта на децата, така и в 

речта на възрастните, насочена към децата – виж примери (16), (17), (18). 

(16) VEL: Хайде         да               разкажем       за Маша приказката! 

                     MDL.PTL       MDL.PTL      PFV:PRES:1P 

(17) ROS: Дай             да              сложим        гривничката на котето! 

                     MDL.PTL       MDL.PTL     PFV:PRES:1P 

(18) TEF (2;0): Дай                 пибиаме!        [:дай да прибираме]! 

                                MDL.PTL           PFV:PRES:1P 

Твърдения, съдържащи социални правила с външен за говорещия 

деонтичен източник, се използват най-вече в речта на възрастните към 

децата. Те обикновено са прохибитиви. Характерно за тях е действията, които 

не са разрешени, да се изразяват чрез безлични глаголни форми – виж примери 

(19), (20), (21), (22). 

(19) То не се амка! 

(20) Тук не се пипа! 

(21) Така не бива! 

(22) Това само се гледа!  

В обхвата на граматичните модални средства за изразяване на непреки 

искания се включват също така и някои индикативни форми в транспозитивна 

употреба, като за наблюдаваните корпуси функционално значими са формите 

за бъдеще време. Чрез тях се изразяват различни нюанси на искането, като 

например: предложение/планиране на предстоящо действие – пример (23); 

предупреждение – пример (24); и инструкция / предписание – пример (25): 

(23) ALE (2;4): Аз пък ши си зема [:взема] едно хапче от чантата. 

(24) STE (8): Ма тя ще ти се кара ! 

%sit: По-голямото дете STE се обръща към малката си сестра, която е 

предприела отварянето на кутия с бижута. 

(25) ALE (2;2): Ши земеш ножицата и ши го клъцнеш и ши го 

обелиш. 

  VEL: Да взема ножицата, да го кръцна и да го обеля?!  

  ALE: Да. 

Разбира се примерите с коментираните дотук форми за бъдеще време 

съвсем не изчерпват възможностите за модална транспозиция в българската 

глаголна система. Друга българска инфлексионна категория, която изразява 

модални значения, е сегашното време. В зависимост от интонацията и 

ситуацията модалните употреби на презентните форми изразяват различни 

деонтични нюанси, а именно от неутрално предложение до категорична 

команда, срв. деонтично 'напомняне' (29) и грубата категорична заповед в (26). 



Косвеният директив (29) е обичаен за РВД още от най-ранните фази на детския 

живот. И в двете диади в РВД много рядко се среща извънредно грубата и 

категорична заповед с глаголна форма в презенс от типа на (26). В подобни 

ситуации по-често се използва пряк директив като по-неутрален вариант на 

заповедта, изразен със синтетичен императив във второ лице единствено число 

(27 и 28). Като при това изборът на перфективен или имперфективен 

императив допринася за изразяването на различната степен на строгост на 

заповедта. В (28) е изразена неутрална заповед чрез императивна форма за 2 л., 

ед. ч. на перфективен глагол, а неотложната заповед в (27) е изразена чрез 

императивна форма за 2 л., ед. ч. на имперфективен глагол. Вариациите на 

искането в коментираните примери (26), (27), (28) и (29) биха могли да се 

обобщят в следния модел на градация: деонтично 'напомняне', изразено чрез 

презентна форма (29) → 'заповед' в по-мека степен, изразена чрез императивна 

форма за 2 л., ед. ч. на перфективен глагол в (28) → 'неотложна заповед', 

изразена чрез императивна форма за 2 л., ед. ч. на имперфективен глагол (27) 

→ 'категорична груба заповед', изразена чрез форма за сегашно време, 2 л., ед. 

ч. на имперфективен глагол (26). 

 

 (26) VEL: Лягаш           и       заспиваш!  

                 IPFV:PRES–2S            IPFV:PRES–2S 

(27) VEL: Лягай! 

           IPFV:IMP:2S 

(28) VEL: Легни! 

           PFV:IMP:2S 

(29) ROS: Време е за сън. 

В наблюдаваните корпуси при ситуации с непосредствена опасност 

децата понякога прибягват до форми за минало време, чиято семантична 

резултативна натовареност се асоциира с идеята за изразяване на по-силно 

предупреждение, като например при употребата на аорист в пример (30), 

вместо по-обичайните за такива ситуации форми за бъдеще време. При 

възрастните участници не са регистрирани такива употреби, въпреки че по 

принцип те не са изключени. 

(30) ALE (1;8): Мамичко, мамичко, паннах [:ще падна]! 

%sit: Детето ALE се опитва да седне върху майката, но залита и се 

създава ситуация на реална опасност за падане. 

В двата корпуса в РВД, и в РД като индиректни искания функционират 

т.нар. несъщински въпроси, като например с местоименните наречия къде и 

какво, с въпросителната частица ли и др., с които се изразяват различни 

прагматични значения. Откроява се също така и сравнително честата употреба 

на подобни интерогативи със защо като отрицателно косвено искане. Те 

изразяват много по-силна и категорична заповед (виж пример 31) или забрана 

(виж примери 32 и 33) по отношение на определено непосредствено 

предстоящо действие, в сравнение със съответните отрицателни императивни 

форми.  



(31) ALE (2;3): Защо ги взе! в значение 'Остави ги!' 

(32) ALE (2;3): Мамо, защо суагаш [:слагаш] капки на мене! 

(33) VEL: Защо удряш мама!  

Перифразираният вариант на изказването в пример (33) 'Няма причина да 

удряш мама!' демонстрира, че именно в 'липсата на мотив' се съдържа силата 

на категоричната забрана. По такъв начин те функционално се доближават до 

твърдения от типа „Ти не си мама!” в реверсивни ситуации, в които детето 

отказва да изпълни отправената му от адресанта „немотивирана” директива, 

доколкото това по подразбиране е приоритет на майката. 

По-слаба фреквенция и в двете изследвани диади в РД и в РВД 

показват по-екзотичните случаи на отрицателно косвено искане, в които се 

съдържа твърдение за нежелано бъдещо събитие. Те имат силата на 

предупреждение – примери (34) и (35), което в някои случаи е граничещо дори 

със заплаха – пример (36).  

(34) ROS: Ще я хвърлиш на земята и няма да си имаш вече кукла! 

(Майката се опитва да попречи на детето да хвърли куклата на пода, като го 

предупреждава за последиците.) 

(35) ROS: Леко, бабо, ще плаче котето! (Бабата се опитва да попречи 

на детето да дърпа котето играчка грубо, като я предупреждава за 

последствията.) 

%sit: Детето TEF грубо дърпа играчката коте.  

(36) ALE (1;11): И доди [:ще дойде] доктоуката [:докторката], и бий 

[:ще бие] a [:на] мама ижекция [:инжекция]! (Детето предупреждава майката 

за последиците, ако тя продължава да се опитва да му дава сироп за кашлица.) 

%sit: Майката се опитва да даде на детето сироп въпреки неговата 

съпротива. 

Модалните глаголи се използват отрано в центрираните към детето 

ситуации. Същевременно тяхното пълноценно усвояване е продължително 

поради семантичната им комплексност. В първоначалните си появи в РД и в 

двата корпуса модалните глаголи изпълняват деонтична и/или динамична, а не 

епистемична функция. Като най-ранни и най-чести са регистрирани тези 

глаголи, които се характеризират с вътрешен източник на модалността, а 

именно (не)ща и искам в динамично значение „желание”. Сравнително рано се 

появяват употреби на може в динамично значение „способност” и в деонтично 

значение „позволение” – виж примери (37) и (38). Най-късна е появата на 

модални глаголи с външен източник на модалността. В РВД модалните 

глаголи се използват без ограничения, но преобладават деонтичните или 

динамичните употреби, срв. примери (37) и (38). 

(37) Динамично значение „способност” 

 VEL: Тази кукла дали ще можеш да я събуеш? 

 ALE (1;10): Мога, мога, мога. 

 

(38) Деонтично значение „позволение” 

STE (7,1): Мамо, може ли да изляза? 

VEL: Може. 



ALE (2;3): Мамо, как какво „може“? 

Перифразите на изказването на ALE от случай (38) „Мамо, кака какво 

може да прави” и „Мамо, на кака какво ѝ разреши да направи” демонстрира, 

че детето ясно осъзнава деонтичното значение „разрешение” на модалния 

глагол може. 

От направения най-общ преглед на директивите в РВД и РД и в двата 

корпуса може да се заключи, че те се характеризират с висока степен на 

разнообразие на изразителни средства още в наблюдаваните най-ранни фази на 

езиково развитие. Това на практика означава, че конвенционалните средства са 

широко представени в минимализираната модална система на входа. 

Същевременно хортативите, диминутивите, обратните вокативи, етичните 

дативи и др. под. в РВД свидетелстват за това, че средствата за смекчаване на 

заповедите са също неотделим компонент на коментираната ранна миниатюра 

на българската морфологична система. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Това проучване, в което бяха маркирани интересни особености, 

процеси, тенденции, е само начален фрагмент от по-мащабен проект, посветен 

на модалната система на детския език. Задачата на предложената работа да 

даде панорамна представа за минимализираната модална система на езиковия 

вход, беше реализирана на базата на наблюдението върху ранните 

онтогенетични данни, свързани с усвояването на директивите от българските 

деца в зората на живота им. Разбира се, систематичното проучване на двата 

корпуса се намира все още на начален етап, в който обаче ясно се открояват 

такива характеристики като богато разнообразие от средства за изразяване на 

събитийната модалност, сред които още от самото начало се проявява 

специфичното за български език доминиране на императивите. Същевременно 

в процеса на тяхната реализация в центрираните към детето ситуации те 

показват извънредно широк семантичен диапазон. 
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ABOUT THE PROBLEM OF THE SINGULARIA TANTUM USE OF  
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The paper observes the singularia tantum use of some uncountable nouns – denomi-

nations of mass (substantial and abstract) in fiction, everyday language and the media. The 

observations are oriented to their defectiveness with respect to the category of number. A 

process of unifying of these nouns is established, as they acquire regular forms for plural 

number and are governed by the opposition between singular number and plural number in 

the Bulgarian language system. 
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Въпросът за употребата на съществителни имена, които притежават 

дефективна парадигма по отношение на граматическата категория число, е 

занимавал редица учени и е бил разглеждан по различен начин1. В настоящата 

статия вниманието е насочено към неброимите съществителни имена, назва-

ния на веществени маси и абстрактни понятия. В тези подгрупи се включват 

разнообразни в семантично отношение обединения от имена, които нямат ко-

релативни форми за единствено и множествено число – или са singularia tantum, 

или са pluralia tantum. 

В тази разработка са представени наблюдения върху съществителни 

singularia tantum, като целта е да се представи спецификата на употребата 

им по отношение на морфологичната категория число във връзка с ясно изра-

зените тенденции за симетризиране на парадигмата. Обект на наблюдение 

са примери от художествени текстове, от разговорната реч и от медиите. Ма-

териалът е ексцерпиран поетапно през периода 1991–2016 г. Разглежданите 

лексеми са проверени по многотомния Речник на български език (РБЕ) или 

Речник на съвременния български книжовен език (РСБКЕ), където е посочено, 

че съответната дума няма мн.ч. Вниманието е съсредоточено само върху чис-

                                                           
1
 Преглед на класификацията на съществителните по различни критерии вж. при [Бу-

ров 1998а; Буров 1998б; Буров 2004; Ефтимова]. 
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ловата парадигма, и по-специално върху формите за мн.ч., които официално 

не съществуват, а не върху всички квантифициращи средства, т.е. представя 

се само морфологичният начин за изразяване на множественост. 

В работата не е отделено място на теоретичните аспекти на категорията 

число [Буров 1996: 30–83]. Приема се, че числото е морфологична категория 

със семантична доминанта. Тази особеност насочва изследователското внима-

ние към едно сложно взаимодействие между лексикалната семантика и катего-

риалните значения на морфологичните форми. При класа на неброимите съ-

ществителни се наблюдават особености в лексикалната семантика, които пря-

ко оказват въздействие върху възможността за числово противопоставяне, 

базирано само върху количествен признак, т.е. причините за липсата на симет-

ричност в числовата им парадигма са главно семантични. 

Всички лексеми са представени в контекст, тъй като само той може да 

„подскаже” какви са причините за появата на „нестандартни” форми и да бъде 

изразител на допълнителни семантични признаци. Именно заради семантична-

та доминантност на категорията число за повечето от регистрираните примери 

е направен опит да се открият и анализират причините (семантичната мотива-

ция) за употребата на форма за мн.ч. 

І. Названия на вещества  
Анализираните неброими съществителни, названия на веществени ма-

си, не са многобройни, но са от различни подгрупи и насочват към динамични 

процеси с оглед на категорията число във функционирането на този клас име-

на. Повечето от примерите очаквано са от разговорната реч (по-нататък РР), но 

има регистрирани случаи на употреба в художествената литература и в медии-

те2.  

Съществителните, които са названия на веществени маси, се характе-

ризират със семантичните признаци: минус дискретност, минус количествена 

определеност [Буров 1996: 40]. Те именуват еднородна маса, която представ-

лява веществен континуум, лишен от цялостност и очертаност на границите. 

Тъй като понятието вещество няма отношение към количеството като проти-

вопоставяне единичност : множественост, то не е броимо и ”съответните ве-

ществени имена не се поддават на числова квантификация. При тях е възмож-

на партитивна квантификация” [Крумова-Цветкова 2007: 85]3. 

Л. Крумова-Цветкова смята, че „чрез смисловата корелация при вещес-

твените имена най-често се изразяват не чисто количествени отношения” 

[Крумова-Цветкова 2007: 95]. В редица случаи количествената множественост 

е съчетана с качествена множественост. При веществени имена, названия на 

материали, материи, напитки, хранителни продукти, формата за мн.ч. може да 

                                                           
2
 Източниците от художествената литература се посочват в края на статията, докато 

примерите от публицистиката се цитират в скоби, за да не се утежнява изложението. 
3
 Изразяването на количество на веществена субстанция, резултат на партиципация 

(включително метонимичните количествени значения), е подробно описано в посоче-

ните монографии на Ст. Буров и Л. Крумова-Цветкова, и не е в обсега на настоящото 

изследване. 



означава различни видове, сортове, изделия от съответния материал, като от-

ношението обикновено е родово-видово.  

1. С формата за ед.ч. се представя вещественото понятие като вещест-

вен континуум, а с все по-често появяващите се форми за мн.ч. се означават 

сортове, видове, напр. цимент, теракота, полиестер, нефт, бензин: 

Строителната борса предлага качествени цименти (РР).  

Теракотите им са добри (РР).  

Полиестерите ме запарват (РР).  

Това са едни от най-качествените нефти в света (Ал. Томов, БНТ, 

23.03.1991 г.).  

Цената на бензините отново тръгва нагоре (БНТ, Новини).  

2. Процесът е характерен и при названията на хранителни продукти от 

типа на брашно, леща, фасул и др:  

Брашната на тази мелница са страхотни (РР).  

Всичките лещи, които купувам напоследък, увират трудно (РР).  

Не може да се сравнява с фасулите, произведени от други производи-

тели и представяни като смилянски (БТВ, Новините, 12.11.2007 г.).  

Условно към тази група може да се причисли и примерът: Никакви 

магданози не стават на тази почва (РР).  

3. Интересни са случаите със съществителни, названия на маси, чиито 

компоненти са по-големи по размер. Тъй като „количествената неопределе-

ност на веществената маса не позволява да се използват пряко върху нея про-

цедурите на броенето” [Буров 2004: 218–219], понякога се преброяват отделни 

компоненти, напр. две глави лук. В такива случаи числителното бройно се 

свързва с нумератива (с количествения определител) глави, а вещественото 

съществително лук остава в ед.ч., т.е. броят се не самите веществени контину-

уми, а количествени единици от тях. 

В наблюдавания тук материал е регистриран пример от разговорната 

реч: Взех две червени цвекла за салата. Тъй като липсва нумератив, числител-

ното бройно се свързва директно с вещественото съществително, което се поя-

вява във форма за мн.ч.  

В следващото изречение съществителното лук се появява в редовна 

форма за мн.ч., като явно акцентът се поставя върху значимостта на отделните 

компоненти на веществената маса: Садим лукове, моркови, зеле, картофи. Ди-

ни и пъпеши, домати, лози (Д. Цончев). Интересно е, че преднамерено употре-

бената форма лукове се успоредява в числово отношение с плуралните форми, 

с които са представени названията на останалите зеленчуци и плодове, но сред 

тях зеле запазва сингуларната си характеристика. В случая не е употребен в 

мн.ч. сингулативът зелка (производно от зеле, съществително със значение 

‗единичност‗, което има корелативни числови форми зелка – зелки). 

4. При някои веществени съществителни се употребяват форми за мн.ч., 

които изразяват количествена множественост, съчетана с пространствена 

множественост. Към тях се прибавя и значението за голямо количество, съ-

четано с пространствената множественост, за маса от даденото вещество 



[Крумова-Цветкова 2007: 96]. Такъв е случаят със съществителното пясък (срв. 

Златни пясъци). 

Пътят ме водеше към Сахара. Тревата се мъчеше да спре пясъците и 

аз гледах нейната ръкопашна схватка с настъпващата пустиня (Ив. Давид-

ков).  

Те възкресяват под клепачите си слънцето на пустинята и то ги води 

през най-дълбоките нощни часове на юг, където са сияещите пясъци, където 

е волността, където границите на милосърдието и жестокостта е очерта-

на от сянката на отлитащата птица (Ив. Давидков). 

Пясъци – ехо на мои и на чужди радости и болки – са отклонявали ре-

ката от нейния път (Ив. Давидков). 

Идеята за интензивност се запазва и в преносните употреби на лексе-

мата: Пясъците на преживяното няма ли да погълнат нашите бродове и в 

нечия памет няма ли да да останат само сухи брегове, които да напомнят, че 

тук някога е текла река? (Ив. Давидков). 

5. Преносна употреба се наблюдава при вещественото съществително 

асфалт и при вещественото събирателно паваж в изречението: И нежност 

има, ала и тя не е за разливане по паважи и асфалти (М. Семов). Тук формите 

за мн.ч. изразяват не множественост на веществения континуум, а насочват 

към връзката (отношението) между материала и реалиите – асфалтирани, па-

вирани улици и площади. 

Следователно при названията на вещества се открива редовна форма за 

мн.ч. при съществителните: асфалт, бензин, брашно, леща, лук, магданоз, нефт, 

паваж, полиестер, пясък, теракота, фасул, цимент. Примерите са присъщи пре-

ди всичко на разговорната реч, но се откриват както в художествени текстове, 

така и в медийна реч.  

Въпреки че при названията на вещества множественост се изразява 

чрез различни средства, все по-често се появяват форми за мн.ч. като корелати 

за ед.ч., т.е. търси се чисто морфологичен начин за предаване на множестве-

ност: вместо словосъчетанието видове лук се използва лукове, вместо видове 

нефт – нефти, и т.н. 

ІІ. Абстрактни съществителни имена 

Както отбелязва Л. Крумова-Цветкова, абстрактните имена назовават 

„опредметени признаци, качества, свойства, действия и състояния, като ги 

представят самостоятелно, опредметено, като самостойни същини, без връзка с 

техните носители, с конкретните материални форми” [Крумова-Цветкова 2007: 

110]. Неброимите съществителни, които са названия на абстрактни понятия, се 

определят от Буров със семантична структура минус дискретност и минус ко-

личествена определеност [Буров 1996: 40]. 

1. Част от наблюдаваните абстрактни съществителни принадлежат към 

лексиката, засвидетелствана още в класическите старобългарски паметници. 

Такива са лексемите: живот, любов, памет, ревност, съвест, щастие. 

а) В съвременния български език абстрактното съществително живот 

няма форма за мн. ч. [РБЕ, т. 5: 66]. В старобългарските паметници животъ се 

среща повече от 200 пъти, присъства в Зогр. ев., Мар. ев., Асем. ев., Сав. кн., 



Клоц. сб., Супр. сб.4, наред с него се употребяват още два синонима: жизнь и 

жити3 [СтСС: 217].  

- Една от употребите на мн.ч. на разглежданото съществително е в 

смисъл „животът на много хора‘. Стремежът към езикова икономия е причи-

на вместо израза „животът на много хора” да се използва „животи”, обикнове-

но уточнено от прилагателното човешки: 

Аз от своя живот съм доволна, ама от чуждите животи не съм до-

волна (Е. Генчева, БТ, 18.01.1994 г.). 

Хиляди човешки животи са отнети (БНТ1, Ал. Джеров, 8.04.2004 г.). 

Това са убийства, това са насила отнети човешки животи (БНТ1, Ал. 

Джеров, 8.04.2004 г.). 

Построеното може да се разруши и пак да се съгради, но човешките 

животи? (Ал. Джеров, 8.04.2004 г.) 

Хората трябва да осъзнаят, че операцията спасява животи (БТВ Ре-

портерите, 22.05.2016 г.). 

Цената на това парче земя – Нагорни Карабах, са много човешки жи-

воти (Д. Ризова, БТВ, 05.2016 г.).  

За професора, който всеки ден се бори за спасяването на човешки жи-

воти, възраст за пенсиониране няма (БТВ Новините, 22.06.2016 г.). 

- Друга употреба на съществителното живот с редовна форма за мн.ч. е 

породена от идеята за прераждането, характерна за източната религия. Спо-

ред това разбиране човешкият живот представлява верига от прераждания, 

като всяко следващо води до усъвършенстване на душата. 

В миналите си животи съм била фараонът Мемфис, а после ученик на 

Леонардо да Винчи или на Джакомо (С. Бояджиева, „В-к за жената‖).  

Един път се живее на този свят, макар някои източни религии да 

твърдят, че сме имали още животи (в. „Шуменски вести‖, 11.01.1993 г.). 

- В следващия пример употребата на съществителното живот в мн.ч. е 

в точно определен контекст – свързана е с поверието, че котката притежава 

не един, а седем (или девет) живота, предизвикано от способността на живот-

ното да оцелява при много трудни обстоятелства:  

Изгубих осем от животите си, рискувайки с теб… Котараците имат 

ограничен брой животи (БНТ, 16.08.1993 г., анимац. филм). 

Представените употреби са характерни предимно за публицистични 

текстове. 

 б) Със сравнително висока честотност на плурални форми е съществи-

телното любов в художествени текстове. В старобългарския език именителна-

та форма на лексемата е люб1, в род. падеж любъве; среща се в Зогр. ев., Мар. 

ев., Асем. ев., Сав. кн., Син. пс., Син. евх., Супр. сб. [СтСС: 317]. По-късно 

винителната форма любъвь измества именителната и се настанява на нейното 

място, настъпва генерализация на акузатива. След отпадането на кресловния 
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слаб ер, разширяване и лабиализация на големия ер до о, думата придобива 

съвременния си облик любовь: любов.  

В РСБКЕ [т. 2: 38] е отбелязано, че съществителното няма мн.ч. Докол-

кото в езика се отразява мисленето на хората, в исторически план отпадането 

на формата за мн.ч. на съществителното любов би могло да се обясни с психо-

логическа причина: човек среща в живота си истинската любов само веднъж.  

- Съществителното любов в мн.ч. се среща както в поезията, така и в 

прозаични художествени текстове, напр.: 

Любов необяснима,/ без думи и без звуци,/ с разтворени зеници и стис-

нати юмруци –/ от всичките любови/ единствено възможна,/ за да останем 

хора/ в епохата тревожна (Н. Йорданов). 

Колко недописани стихотворения,/ колко недовършени любови,/ отшу-

мели пориви,/ идеал опустошен (Р. Ралин). 

Видовете любови са все инакви (П. Караколева). 

Лелите ми бяха готови да говорят за любовта винаги и тяхната 

представа бог знае как не беше повредена от неземните любови в рицарските 

романи (П. Караколева). 

А вторите любови изникват всеки миг по земното кълбо (Б. Димовски). 

Загасете това радио най-после, наду ми главата с любовите си! (П. 

Цолова) 

Любовите започваха възвишено, с цветя и писма, с ресторанти и раз-

ходки с такси, а свършваха с кавги, упреци и обяснения по телефона (А. Риба-

ков). 

- Примери не липсват и в пресата: 

„Двете любови на Роберта‖ (заглавие във в. „Грация‖) 

При тоя вулкан от любови и омрази в душата му, скорпионът би 

трябвало по рождение да бъде поставен в затвора или пък изселван от об-

ществото на добрите зодии, в които влиза по право и телецът (Я. Ленкова, в.‖ 

Знаме‖, 26.11.1991 г.). 

Но всичките му любови са трагични – или любимите му жени умират, 

или не отвръщат на чувствата му (в. „Пенсионери‖, 3-9.06.2015 г., „Музите 

на Д. Дебелянов‖). 

И на Евтим Евтимов му е съдено да открадне големите си любови, но 

не от родния им дом, а от съпрузите им (в. „Минаха години‖, бр. 24, 

13.06.2016 г.). 

Думата любов е употребена като синоним на „влюбвания”. Част от 

примерите се характеризират с уточняващо прилагателно с атрибутивна функ-

ция (недовършени, неземни), местоимение (всичките) или числително (втори-

те).  

в) Съществителното памет произхожда от старобългарско пам8ть, 

употребено в класическите паметници с 81 форми – в Зогр. ев., Мар. ев., Асем. 

ев., Син. евх., Супр. сб. [СтСС: 441]. Въпреки че то принадлежи към singularia 

tantum, в публицистиката се среща с редовна форма за мн.ч.: Те са живи в на-

шите памети (Д. Тончева, БТ, 26.03.1994 г.). 



г) Според РСБКЕ [т. 3: 345] лексемата съвест няма форма за мн.ч.; 

произхожда от старобългарската дума съвэсть, открива се в старобългарски-

те паметници със 17 употреби в Син. евх, Супр. сб. [СтСС: 644]. В художест-

вените текстове с уточняващи прилагателни (подгонени, нечисти) с редовна 

форма за плуралис: 

Подгонените съвести/ укривате сега, а утре няма никой да ви дири (Р. 

Ралин). 

...защото ще разбудим яростта/ на спящите нечисти съвести... (Ст. 

Цанев).  

д) Съществителното ревност произхожда от старобългарското 

рьвьность, има 5 употреби в класическите старобългарски паметници, присъс-

тва в Супр. сб. и означава усърдие или завист [СтСС: 587]. В художествен 

текст се открива с форма за мн.ч.: 

…по едно време тогава мен ревностите съвсем ме налегнаха (Ил. 

Маркова). 

е) Към тази група се причислява и абстрактното съществително щас-

тие. Етимологията му се извежда от старобългарската дума ч8сть, срв. чес-

тит, рус. счастие (съ + частие)
5
. В поезията на Ст. Цанев то е с редовна фор-

ма за плуралис, като контекстовата обусловеност показва, че прилагателното 

трезво, което уточнява семантиката на щастие, го приравнява не с идеала, а с 

прозаичното съществуване: За трезвите ви щастия не давам грош.  

В разговорната реч може да се срещне употреба на мн.ч. на посоченото 

съществително, когато то заменя израза: две неща ме правят щастлив (-а):  

Аз имам две щастия на този свят – вас и моята дъщеря Кристи (К. 

Бодурова, БНТ). 

Направената справка с Речника на Миклошич (= Микл)
6
 показва, че 

част от посочените тук съществителни са регистрирани с форма за мн.ч.: два 

на дес8те живот1 [Микл: 197], Симеонов сборник 1073 г.; любьвахь, 

любвахъ (за местен падеж) [Микл: 354], както и пам8тьми (творителен па-

деж, мн.ч.) [Микл: 553]. За останалите лексеми липсват примери, които да 

илюстрират подобни плурални употреби за ранния период от развоя на езика. 

Следователно част от плуралните форми в съвременния български език 

на разглежданите съществителни имат семантично основание в историческия 

развой на езика. 

2. В съвременната българска литература един от стилистичните похва-

ти, чрез който се постига образност и експресивност, е употребата на абстрак-

тни съществителни, принадлежащи към singularia tantum, с форми за мн.ч. Та-

кива са съществителните със суфикс -ост, които притежават висока степен на 
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абстрактност
7
: вечност, внезапност, загадъчност, мимолетност, необрати-

мост, необяснимост, несравнимост, обвързаност, привързаност, трайност. 

Подобни примери присъстват в творчеството на редица автори като Н. Йорда-

нов, Р. Ралин, Бл. Димитрова, Ст. Цанев. Чрез необичайната употреба се пос-

тига емоционално въздействие върху читателя. 

а) Вечност (РБЕ, т. 2: 153) мн. няма. Образният метафоричен израз вир 

от вечности представя плурална форма на лексемата като синоним на ‗мигове, 

които са безкрайно дълги‗: …безсънната звезда и аз,/ прекосили вир от веч-

ности,/ за да се явим на срещата (Бл. Димитрова). 

Плуралната форма на вечност е употребена в словосъчетание с мрак с 

метафорично значение ‗безкрайно голямо (количество)‗: 

А помежду им светлинни години ги разделят с вечности мрак и ги 

свързват с вечен магнит (Бл. Димитрова, „Лавина‖). 

б) Чрез формите за мн.ч. на загадъчност и внезапност се изразява пе-

риодичност на явленията, внушава се усещането за тяхната повторяемост във 

времето: 

... загадъчностите на всяка крачка,/ които ние просто отминаваме – / 

не те ли нашата човешка участ/ въртят на пръст? (Бл. Димитрова)  

И те на разбираема за мене реч говорят/ чрез сънища, предчувствия и 

настроения,/ чрез полъхи, внезапности/ и намеци (Бл. Димитрова).  

в) Плуралната форма от мимолетност изгражда стилистичната фигура 

оксиморон в открития от нас пример. Семантиката на съществителното се 

свързва с нещо нетрайно, което отминава бързо и не се повтаря, а в поетичния 

текст то е уточнено от прилагателното вечни, което има противоположно зна-

чение:  

И гонена с нагон на самохищница,/ опазва вечни само мимолетности 

(Бл. Димитрова). 

г) При съществителните необратимост, необяснимост и несравни-

мост, образувани по общ модел с префикс не-, чрез формата за мн.ч. се пости-

га оригиналност на изказа: 

Напук на теб,/ очебийност, напук на всички необратимости,/ на при-

чинните връзки,/ на трезвия разум напук! (Бл. Димитрова) 

И други ред необяснимости съпътстват моята усмивка (Бл. Димит-

рова).  

Улисани в сляпата радост на съществуването, не обръщах внимание 

на цяла поредица необяснимости (Бл. Димитрова, „Лице‖). 

Единственото, което ни свързва,/ е моят поглед,/ сравняващ две нес-

равнимости (Бл. Димитрова,‖ Лице‖).  

Всички употреби са придружени от уточняваща лексема (местоимени-

ето всички, съществителното ред, числителното две).  

В материала, с който разполагаме, се откриват оказионализми, създаде-

ни от Бл. Димитрова по този модел: непостигнатости, несбъднатости, неп-
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редвидености. Поради своята оказионалност те не са анализирани, но появата 

им в мн.ч. е показател за силата на тенденцията към постигане на симетрич-

ност и балансираност на парадигмата по число. 

д) Уточняваща лексема (местоимението всички) характеризира и упот-

ребата на форми за плуралис от обвързаност и привързаност:  

И нас ни свърза нещо по-дълбоко/ от всички задължителни обвърза-

ности (Бл. Димитрова). Срв. още: Прекратяване на кармичните обвързанос-

ти (Заглавие в сайта vidislava.com, 02.05.2015 г.). 

Всички норми и привързаности стари/ сам безжалостно отпъждаше 

далеч,/ за да можеш да се приближиш до мене (Бл. Димитрова). 

е) С удвояване на смисъла се характеризира използването на необичай-

ната форма за мн.ч., образувана от трайност. Сама по себе си лексемата съ-

държа в значението си признака „продължителност във времето‟, което на 

морфологично равнище е представено именно чрез плуралното оконча-

ние: ...Вечни принципи. И трайности (Бл. Димитрова, „Белези‖). 

ж) При абстрактните лексеми, образувани със суфикс -ств-: ясновидс-

тво и съжителство, в художествения стил се постигат градация или противо-

поставяне: 

Послания тайни от птици,/ напътствия за избавление,/ предупрежде-

ния, ясновидства/ от птичия всепроникващ взор (Бл. Димитрова, „Белези‖). 

Добрите и кавгаджийските им съжителства са избили в различните 

удебелявания на зидовете (Кр. Юрукова). 

3. Със сравнително по-ниска степен на абстрактност се отличава съ-

ществителното усет, както и съществителните, образувани със суфикс -и(е): 

поведение, развитие, усърдие. Чрез употребата на формата им за мн.ч. се 

постига интензивност на признака: 

Може би чувството е най-силно, когато активизира целия регистър 

от усети и мисли (Бл. Димитрова, „Лавина‖). 

Социалните поведения са част от социалните норми (Х. Ангелов, 

„Референдум‖, БНТ, 31.05.2016 г.). 

Посочват се най-новите развития на арабско-израелския и израело-

палестинския конфликт (БТВ Новините). 

Зная какво ви минава през ума, зная какво ще ми отговорите, като 

описвам тия японски усърдия (М. Семов). 

4. Абстрактни съществителни от чужд произход, които са singularia 

tantum, са: апокалипсис (гр. apokalipsis), алтруизъм (фр. altruisme), диагнос-

тика (гр. diagnosis), инерция (лат. inertia), национализъм (фр. nationalisme), 

тенис (англ. tennis), фолклор (англ. folklore). От чужд корен със суфикс -ост 

са образувани: идентичност (лат. identicus), публичност (лат. publicum), ро-

мантичност (фр. romantique)
8
. Въпреки че са възприети в българския език без 

плурална форма и по този начин се регистрират в Речника на чуждите думи в 

българския език, оказва се, че в публицистичните текстове или в разговорната 
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реч лексемите могат да бъдат открити с редовна форма за мн.ч., тоест подчи-

нени са на общия модел, характерен за българския език.  

а) Отношение на резервираност, дистанцираност, отхвърляне и пре-

небрежение от страна на говорещия спрямо отразяваната от него информация 

се постига именно чрез необичайната употреба за мн.ч. при алтруизъм, тенис: 

Понякога й се карам за някакви алтруизми, които проявява (М. Анге-

лова, „Търси се‖, 26.06.2016 г.). 

Няма нищо хубаво по телевизията, само тениси и футболи (РР). 

б) Чрез плурална употреба на национализъм и фолклор се постига 

езикова икономия, тъй като се съкращава изразът „присъщи на много страни‘:  

Независимо от това по какъв начин се използваха национализмите на 

различните републики (М. Минков, „Още‖, БНТ, 11.01.1993 г.). 

Защо на всяко кътче по света/ фолклори, филми и театри – всички/ 

със гръмки песни славят любовта,/ а трябва скришом да обичаме (Ст. Цанев). 

в) Ефект на градация е постигнат чрез мн.ч. на апокалипсис, предшес-

тван от още две плурални форми със семантика ‗много страшни (природни) 

явления с трагични последици‗ в публицистиката, където една от целите, освен 

да информира, е и да въздейства върху читателя:  

И се завихрят едни катаклизми, трусове и апокалипсиси (в. „Новинар‖, 

11.06.2007 г.). 

По-важни са тези малки лични апокалипсиси, които всички ние пре-

живяваме (Г. Господинов, radioblg.bnr.bg, 11.01.2010 г.). 

Подобен ефект се открива и в художествените текстове при употребата 

на плурална форма от инерция: 

Месец, претоварен с гръмове и задуха, с безсилни дъждове и утеши-

телни инерции (Р. Ралин). 

г) Предимно в медиите се откриват плурални употреби, образувани от 

диагностика, идентичност, публичност, романтичност, чрез които се изра-

зява интензивност на признака: 

На гимнастичката са направени и други рентгенови диагностики 

(М.net 19.06.2016 г.). 

Да бъдем заедно, с признати идентичности (А. Кръстева, БНТ, „Ре-

ферендум‖, 31.05.2016 г.). 

 Публичности, университети, незавършени дебати (Разговор на Л. Ва-

силев с Вл. Атанасов, М. Неделчев и Р. Спасов, „Литературен вестник‖, 19-

31.12.2001 г.). 

В центъра на дискусията беше поставен проблемът за разкъсаните 

публичности и усилията на тяхното събиране в контекста на университетс-

кото битие (Разговор на Л. Василев с Вл. Атанасов, М. Неделчев и Р. Спасов, 

„Литературен вестник‖, 19-31.12.2001 г.).  

  Още съм малък за романтичности (БТ, „Лора Лансинг спа тук‖). 

Тези примери свидетелстват за разколебаване или постепенно изгубва-

не на усета на носителите на езика за наблюдаваните употреби като форми с 

дефективна парадигма. 



Въпреки че числото е синтагматически силна категория, т.е. подчиня-

ва формата на зависимите от нея лексеми, може да се твърди, че съществува и 

обратно въздействие. Това въздействие се открива в случаите, когато детерми-

нантът е числително (бройно, по-рядко редно), местоимение (най-често обоб-

щително местоимение за количество), прилагателно или словосъчетание, в 

което чрез семантиката на някоя от думите е изразена множественост, (напр.: 

вторите, двете, всичките, големите любови; осем от животите; вир от веч-

ности; две несравнимости; много апокалипсиси, целия регистър от усети, 

поредица необяснимости). В подобни случаи детерминантът, на свой ред, въз-

действа върху избора на плурална форма и съществителното, което е singularia 

tantum, се употребява в мн.ч. под влияние на контекста.  

При контекстово обусловените употреби формата за мн.ч. на същест-

вителното singularia tantum е естествена. Алтернативата е да бъде заменена с 

описателен израз, което е в противоречие със стремежа към езикова икономия. 

В такива примери най-добре се проявява тенденцията за преодоляване на чис-

ловата дефективност и за постигане на симетрия на парадигмата. Появата на 

съответна форма за мн.ч. в посочените случаи очертава възможния път към 

запълване на липсващите форми в системата на езика. 

За да функционират с редовна форма за плуралис, изследваните абст-

рактни съществителни придобиват и конкретно значение. В резултат на тази 

транспозиция те се схващат като броими. Взаимодействието между формални-

те и семантичните им особености мотивира тяхната употреба с плурални фор-

ми. 

ІІІ. Особени случаи на употреба на мн.ч. Преосмисляне на собстве-

ни имена в нарицателни 
Съществителните собствени имена назовават конкретни, единствени 

обекти в реалността, за тях Л. Крумова-Цветкова отбелязва, че „нямат поня-

тийно съдържание, а имат деиктико-референциален характер” [Крумова-

Цветкова 2007: 42]. Обичайно явление в българския език е преобразуването на 

съществителни нарицателни имена в антропоними, например роза в Роза, те-

менуга в Теменуга, далия в Далия и т. н. Обратното явление също е присъщо 

на езика.  

1. Част от наблюдаваните случаи се свързват с преосмислянето на съ-

ществителни собствени имена на известни исторически личности – римски 

императори (Цезар, Нерон, Калигула), гръцки военачалници (Перикъл), бъл-

гарски владетели (хан Крум), египетски владетели (Клеопатра), оставили ярка 

следа в историята на човечеството с делата и постъпките си и превърнали се в 

нарицателни за различни понятия. Това преосмисляне е в основата на стилис-

тичния похват плурализация. 

Колко сме невероятни:/ цезари, клеопатри, крумовци, перикли –/ и още 

по-невероятни сме със своите прости имена (Ст. Цанев). 

И как ще се размина с техните калигули и нерони (Р. Леонидов).  

Подобен е случаят със собственото име на митичния герой Одисей, ко-

ето като нарицателно одисея се е превърнало в синоним на „странстване, 



придружено с множество колизии, препятствия и неочаквани обрати‘. Тук от 

сингуларната форма е образувана форма за мн.ч.: 

Да можеше да събере силите си и после, не само по време на цигулко-

вите одисеи, щеше да знае с какво разполага (Кр. Юрукова). 

2. Преобразуването на имената на отделните периоди в развитието на 

природата (юра, креда, плиоцен, миоцен) като синоним на „еволюция‘ намира 

отражение в творчеството на Б. Димовски:  

Мнението ми за любовта е претърпяло повече еволюции от майката 

земя с нейните юри, креди, плиоцени, миоцени (Б. Димовски). 

3. Единични понятия като названия на жилищни комплекси също се 

оказва, че подлежат на подчиняването на тази тенденция и трансформирането 

им в нарицателни със семантика „подобни на съответния комплекс по размери, 

привлекателност и т.н.‟. Това преосмисляне също има метафорична употреба, 

освен когато се имат предвид нееднородно множество от конкретни обекти 

(Люлин 1, 2, 3...и Младост 1, 2, 3, 4). 

И как няма да се ошашавиш, като тук например е предвидено да се 

похапва в трапезарийка, равна по площ на три гарсониери в столичния жк 

„Дружба‖, а всяка от баните удря в земята холовете и в „Младост‖-ите, и в 

„Люлин‖-ите („В-к за жената‖, 28.05.1993 г.). 

Следователно съществителните собствени имена също образуват фор-

ми за плуралис, като в тези случаи употребата им има стилистична функция. 

Докато абстрактната лексика е присъща за художествения стил, същес-

твителните, които са названия за вещества, присъстват естествено в разговор-

ната реч, а публицистичните текстове заемат междинна позиция: в тях се отк-

риват примери и за двете групи съществителни, които са singularia tantum.  

*** 

Изводи: 

1. Наблюдава се тенденция съществителните singularia tantum да се 

употребяват с плурална форма – както при названия на вещества, така и при 

абстрактни съществителни имена (славянска лексика и от чужд произход). 

Очертава се ясно изразен стремеж към постигане на симетричност на числова-

та парадигма по модела на броимите съществителни имена. 

2. В художествената литература и в медийната реч употребата на singu-

laria tantum с плурална форма има преди всичко стилистична функция, докато 

в разговорната е породена от стремежа за унифициране на езиковите средства 

и тези случаи, които имат статут на изключения в системата на езика, да бъдат 

подчинени на модела като пълноправни единици. 

В областта на езиковата прогностика може да се изкаже предположе-

нието, че в бъдеще ще настъпи силно ограничаване на singularia tantum. 
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This paper analyzes the usage of invariable words of Turkish origin (including 

Arabian Turkish and Persian Turkish) in the contemporary Bulgarian language. The primary 

focus is on adverbs and particles like аджеба, анджак, аслъ, башка, белки(м), чунки(м), 

etc. The principal aim of the study is to characterize the functional specific features of the 

above-mentioned words of Turkish origin by emphasizing on their stylistic potential. 
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Обект на научен анализ в статията е употребата на неизменяеми думи
1
 

от турски произход (в т.ч. арабско-турски или персийско-турски
2
) в съвремен-

ния български език
3
. Става дума предимно за наречия и частици като аджеба, 

анджак, аслъ, башка, белки(м), чунки(м) и др. Главната ни задача е да характе-

ризираме функционалните специфики на споменатите турцизми, като акценту-

ваме върху стилистичния им потенциал. 

Преди това се налага да отбележим, че въпросът за турските думи е 

сравнително добре проучен в лингвистичната литература [срв. напр. у Цонев 

1934; Мирчев 1952; Тишева, Ро Хауге 2002; Стаменов 2011 и др.]. Нещо пове-

че – през последните години се забелязва повишен интерес към тях във връзка 

                                                           
1
 Понятието „неизменяеми думи” е използвано в съзвучие с традиционната подялба на 

частите на речта в българската граматика [вж. напр. у Георгиев 1983; Куцаров 2007; 

Ницолова 2008 и др.]. Извън обсега на изследването ни остават неизменяемите прила-

гателни имена от типа айляк, дюс, ербап, курназ и др. 
2
 По-нататък ар.-тур. или перс.-тур. 

3
 Както е известно, лексикалните единици, навлезли в нашия език с посредничеството 

на турския език, се назовават с общия термин турцизми и „се изследват заедно” [Кру-

мова Цветкова и кол. 2013: 150].  



със своеобразната им функционална „реабилитация” (или „реактуализация”
4
) в 

публицистичния стил [вж. Кръстева 2000; Чакърова, Мевсим 2002 и др. ]. Дос-

татъчно е да споменем факта, че турцизмите са е д и н с т в е н и т е  ч ужд и  

д уми  в  б ъ л г а р с к и я  е з и к ,  п р е д с т а в е н и  в  с а м о с т о я т е л н и  

р е ч н и ц и  [вж. Кръстева 2000; Ро Хауге и кол. 2002, Кръстева 2003, Кръстева 

2013, Барболова 2013].  

Специалистите отбелязват, че основната част от турските заемки са 

с ъще с т в и т е л н и  им е н а , с помощта на които се назовават предимно 

предмети от бита, части от ландшафта, както и душевни състояния, качества, 

дейности и др. Значително по-рядко се срещат глаголи, прилагателни, наречия, 

частици и междуметия. При някои от думите се наблюдава словообразувател-

на адаптация или фонетично изменение (срв. напр.: касапин < kasap, кадърен 

< kadır, сербез < serbest, аджеба < acaba). Обръща се специално внимание и 

върху факта, че никоя друга заета лексика „не е претърпяла такава семантична 

и функционална метаморфоза, както тази, заета от турски” [Крумова-Цветкова 

и кол. 2013: 157]. Причините за това могат да се свържат с процеса д е с иму -

л а ци я  (съзнателно оттласкване от османотурската култура), започнал още в 

края на XIX век и реализиран предимно чрез а р х а и з а ц и я  и п е й о р и з а -

ц и я  [по-подробно вж. у Стаменов 2011]. 

В монографията си, посветена на турцизмите в съвременния български 

език (Стаменов 2011]
5
, М. Стаменов прави важното заключение, че в резултат 

на динамиката на езика в най-ново време те прогресивно намаляват (в настоя-

щия момент са около една пета от констатираните за всички времена). Пейори-

зация са претърпели 30 – 40% от наличните днес [Стаменов, цит. съч.: 192] и 

се използват преимуществено в ниските регистри на езика – просторечие, жар-

гон и др. Турцизмите могат обаче както да профанират речта, така и да я „оц-

ветят” с експресия. Голяма част от тях имат разговорен или диалектен харак-

тер
6
; могат да се употребяват като стилистично маркирани езикови средства в 

художествената литература и в медийни текстове
7
.  

Според нас от съществено значение е констатацията на автора, че изс-

ледваните заемки с ъ държа т  в  с е б е  с и  н е до с т а т ъ чно  о сми с л е н  и  

о ц е н е н  п о т е нци а л . Смятаме, че тя може да бъде отправна точка при ана-

лиза на интересуващите ни неизменяеми думи.  

                                                           
4
 Терминът е на В. Кръстева [Кръстева 2000]. 

5
 Изцяло се солидаризираме с високата оценка, която дава Л. Крумова-Цветкова в 

рецензията си за този труд – срв.: „Изследването Съдбата на турцизмите в българс-

кия език и българската култура с автор Максим Стаменов е едно от най-ярките загла-

вия в българския книжен свят през последните десетилетия” [Крумова-Цветкова 2012, 

ел. публ.]. 
6
 Някои от тези конотативно маркирани лексикални единици битуват като архаизми 

или диалектизми в самия турски книжовен език. 
7
 В. Кръстева отбелязва, че чрез турските думи в публицистиката „се постига не само 

по-оригинален изказ, но те са удобно средство за изразяване на негативно отношение 

към коментирания обект или явление – фамилиарничене, изобличаване, окарикатуря-

ване” [Кръстева 2000: 9]. 



Ще започнем с уточнението, че за разлика от повечето пълнозначни 

думи (и най-вече на съществителните), навлезли в българския език през турс-

кия език, н е и зм е н я еми т е  з а е м к и  н е  с а  б и л и  о б е к т  н а  с п е ц и -

а л н о  л и н г в и с т и ч н о  п р о у ч в а н е . Разбира се, повечето от тях са вклю-

чени като илюстративни примери в различни лексиколожки описания, предс-

тавящи турцизмите, без да се акцентува върху тяхната функционална специ-

фика. Така например в академичното издание „Българска лексикология и фра-

зеология” [Крумова-Цветкова и кол. 2013] към групата на турските заемки са 

отнесени наречията артък, бадява, баш, гьотуре, дармадан, дибидюс, дип, 

доксандокус, зорлем, карашик, кестирме, кофти, таман, яваш и др., като се 

уточнява, че употребата им „без изключение придава силна сниженост, прос-

тонародност на израза” (Крумова-Цветков и кол. 2013: 157]. Що се отнася до 

частици и междуметия като аман, аджеба, аферим, баре, белки, демек, джа-

нъм, зер, кешки, нейсе, санким, чунким и др., те изобщо не са коментирани. 

Кратък анализ на отделни лексеми
8
 откриваме в монографията на М. Врина, 

посветена на българските експресивни частици [Врина 1999], а също и у Й. 

Тишева и Х. Ро Хауге [Тишева, Ро Хауге 2002]. Като цяло обаче въпросът за 

специфичната същност на интересуващите ни турски заемки остава отворен. 

Възможна причина за това е както недостатъчната „пълнозначност”
9
 на някои 

от тях, така и трудностите при класификацията им като речниково-

морфологични единици
10

.  

1. Проблемът за речниково-морфологичната класификация на не-

изменяемите думи от турски произход 

За да илюстрираме същността на споменатия проблем, по-нататък в из-

ложението ще насочим специално внимание към група неизменяеми думи от 

турски произход, анализът на които би хвърлил светлина върху някои конф-

ликтни зони в лингвистичната теория. Това са лексемите аджеба, анджак, 

аслъ, асъл, башка, белким (белки), галиба, санким (санки), таман (тамам), 

чунким (чунки). Макар да изглежда в известна степен произволен, изборът на 

тези лексеми е мотивиран от няколко важни обстоятелства: а) всички те имат 

характерен фонетичен и морфологичен облик и са разпознаваеми [Стаменов 

2011: 159–160]; б) нямат тясно регионален (диалектен) характер и се употребя-

ват в популярни произведения на българската художествена литература, както 

и в разговорната реч.  

Поставихме си за цел да проследим представянето на цитираните лек-

семи в различни български речници, публикувани в периода 1895 – 2013 г., и 

да обобщим наблюденията си в таблици (вж. Табл. 1–11). Неслучайно един от 

предпочетените речници е на Найден Геров [РНГ]. В него могат да бъдат отк-

рити някои по-архаични семантични характеристики на отделни думи. В обзо-
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 Става въпрос на частиците холан, ки, зер и гиди. 

9
 Срв у Ст. Георгиев: „Частиците за разлика от наречията нямат самостоятелно неутра-

лизираща се семантика, а са […] с незавършена семантична структура” [Георгиев1983: 

103]. 
10

 Вж. Табл. 1. 



ра е включен и най-новият речник на турцизмите, съставен от В. Кръстева 

[РТД 2013].  

В първата таблица (Табл. 1) се представят начините, по които е дефи-

ниран речниково-морфологичният статут на заетите лексеми, т.е. определена е 

принадлежността им към конкретен клас думи (част на речта). За сравнение в 

обзора е включен и ТБР, където е представен статутът на същите думи в съв-

ременния турски език. Срв.: 

 

 

Табл. 1  

 
Дума ТБР11 

2009 

РНГ 

1895-1904 

БТР 

1976 

РЧД1 

1982 

РРОДД 

1998 

РЧД2 

2007 

СТР 

2008 

РТБЕ 

2013 

аджеба нар.12 нар. Ø нар. нар. 13 част. межд. 

анджак 1) нар.; 

2) съюз 

съюз нар. нар. нар.  Ø нар. 

аслъ Ø нар. нар. нар. Ø  нар. нар. 

асъл Ø прил.; 

 

1) 

прил.; 

2) нар. 

1) 

прил.; 

2) нар. 

1) 

прил.; 

2) нар. 

 нар. нар. 

башка 1) прил.; 

2) следлог 

1) прил.; 

2) нар. 

1) нар.; 

2) прил. 

прил. Ø  1) 

прил.; 

2) нар. 

1) 

нар.; 

2) 

прил. 

белки(м) нар. нар. нар. нар. нар.  част. нар. 

галиба нар. нар. нар. нар. нар.  нар. нар. 

санки(м) нар. нар. нар. част. Ø  част. част. 

таман, 

тамам 

1) прил.; 

2) същ.; 

3) нар. 

нар. нар. нар. Ø  нар. нар. 

чунки(м) съюз нар. 1) нар.; 

2) съюз 

1) част.; 

2) съюз 

част.  част. нар. 

 

В следващите таблици (Табл. 2–11) са представени различните речни-

кови дефиниции на изследваните турцизми:  
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 В тази колона се посочва статутът на думата в съвременния турски език (според 

ТБР).  
12

 В таблицата са използвани следните съкращения: нар. (наречие), прил. (прилагател-

но име), същ. (съществително име), част. (частица) и межд. (междуметие). 
13

 Със знака  сме отбелязали факта, че в речника не е посочен речниково-

морфологичният статут на думата, а с Ø – отсъствието на дадена дума в словника. 

Абревиатурите, представящи отделните речници, са разгърнати в библиографията За 

удобство сме маркирали цветово колоните с показанията на ТБР и РНГ. 



Табл. 2 

Бълг. аджеба (от перс.-тур.) 

Тур. acaba: ами, дали, сякаш, като че ли, а то пък
14

 

 

Речник Тълкувание 

РНГ
15

 чудно нещо; казва се в питане за нещо, което не се знае 

БТР Ø 

РЧД1 дали, наистина, чудно (от ар.) 

РРОДД например, така да се каже, случайно 

РЧД2 дали наистина; дали пък 

СТР за подчертаване на недоумение и учудване; всъщност, наисти-

на, чудно 

РТБЕ (разг.) дали, чудно, наистина 

 

Табл. 3 

Бълг. анджак 

Тур. ancak 

ancak1: нар. – едва, едва-едва, почти; 

ancak2: съюз – само че, обаче, но, при все че 
 

Речник Тълкувание 

РНГ ала, ама, а, но, обаче 

БТР (разг.) именно, тъкмо 

РЧД1 (разг.) именно, тъкмо 

РРОДД (разг.) именно, тъкмо, само 

РЧД2 точно, именно 

СТР Ø 

РТБЕ (разг.) именно, тъкмо, точно 
 

Табл. 4 

Бълг. аслъ (от ар.-тур.) 

(думата липсва в ТБР и в Янчев 2007) 
 

Речник Тълкувание 

РНГ 1) наистина; 2) та, да, даже 

БТР наистина, всъщност 

РЧД1 (разг.) наистина, действително 

РРОДД Ø 

РЧД2 вероятно, по всяка вероятност, изглежда 

СТР навярно, вероятно, изглежда, като че ли, май 

РТБЕ (разг.) наистина, действително, всъщност 
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 Преводите са по ТБР. 
15

 При представяне на Найден-Геровите тълкувания сме използвали нормализиран 

правопис. 



Табл. 5 

Бълг. асъл (от ар.-тур.) 

Тур. asıl (думата липсва в ТБР и в Янчев 2007) 
 

Речник Тълкувание 

РНГ същи, истий (= същински, б. м. – К. Ч.), истинен 

БТР 1) действителен, истински; 2) досущ, наистина 

РЧД1 1) същински, истински; 2) наистина, действително, точно; аслъ 

РРОДД (разг.) 1) същински, истински; 2) нар. (липсва тълкувание – б. м. 

– К. Ч.) 

РЧД2 вероятно, по всяка вероятност, изглежда 

СТР навярно, вероятно, изглежда, като че ли, май 

РТБЕ (разг.) наистина, действително, всъщност 
 

Табл. 6 

Бълг. башка  

Тур. başka:  

başka1 – прил. – друг, по-друг; по-особен, по-различен, по-специален 

başka2 – следлог – освен 
 

Речник Тълкувание 

РНГ 1) отделен; друг, другояче; 2) отделно, настрана; освен; особено; 

отделно, не заедно, побашка 

БТР 1) отделно, настрана, независимо; 2) друг, отделен 

РЧД1 (диал) отделен, сам за себе си 

РРОДД Ø 

РЧД2 (остар.) отделно, посвоему 

СТР 1) отделен, друг, различен; 2) отделно, настрана 

РТБЕ (диал.) 1) отделен, друг, различен; 2) отделно, на всичко отгоре 
 

Табл. 7 

Бълг. белким (белки) 

Тур. belki (нар.): – може би, възможно, вероятно 
 

Речник Тълкувание 

РНГ 1) негли, може, невям; 2) разве (= нима, б.м. – К.Ч.) 

БТР 1) може би да, може би ще; 2) нима 

РЧД1 може би, вероятно 

РРОДД 1) нима; 2) дано 

РЧД2 може би да, възможно е, дано 

СТР (остар.) 1) може би, вероятно; 2) дано; 3) нима, мигар 

РТД (разг.) 1) може би, вероятно; 2) дано; 3) нима, мигар 
 

 

 

 



Табл. 8 

Бълг. галиба (от ар.-тур.) 

Тур. galiba (нар.): – вероятно, като че ли, по всяка вероятност, изглежда 

Речник Тълкувание 

РНГ както се види 

БТР навярно, вероятно 

РЧД1 (разг.) вероятно, навярно 

РРОДД (диал.) вероятно, навярно, като че ли 

РЧД2 вероятно, по всяка вероятност, изглежда 

СТР навярно, вероятно, изглежда, като че ли, май 

РТБЕ (диал.) вероятно, навярно, като че ли 
 

Табл. 9 

Бълг. санким (санки) 

Тур. sanki (нар.): – да предположим, че, да речем/кажем, че; все едно; сякаш 

като че ли 
 

Речник Тълкувание 

РНГ сиреч, именно, тоест 

БТР (разг.) впрочем, така да се каже, дето ще рече 

РЧД1 (разг.) 1) за подчертаване – впрочем, всъщност, именно; 2) сиреч, 

тоест, значи, следователно; 3) най-после, та какво от това; 4) за 

противопоставяне – като че ли, сякаш, чунким 

РРОДД Ø 

РЧД2 (разг.) 1) впрочем, всъщност; 2) следователно, тоест 

СТР 1) в края на краищата, и така; 2) нима, какво от това, чунким, да 

не би да 

РТБЕ 1) в края на краищата; 2) нима, да не би да 

 

Табл. 10 

Бълг. таман (тамам) (от ар.-тур.) 

Тур. tamam 

tamam1: прил. – цял, свършил, изтекъл; 

tamam2: същ. – цялост; 

tamam3: нар. (разг.) – да, добре, разбрано, става, ясно; давай, свободно е, няма 

никой; ами; изчерпва се, свършва, изтича 

 

Речник Тълкувание 

РНГ 1) колкото трябва, ни повече, ни по-малко, тъкмо, равно, напъл-

но; 2) току-що, щом, като щом, едва, в същото време; 3) право, 

направо, тъкмо, само 

БТР (разг.) тъкмо, точно, достатъчно, тамън 

РЧД1 Тъкмо, точно колкото трябва 

РРОДД Ø 

РЧД2 (разг.) 1) точно колкото трябва; 2) току-що, преди много малко 



СТР (разг.) тъкмо 

РТБЕ (разг.) тъкмо 
 

Табл. 11 

Бълг. чунким (чунки) (от перс.-тур.) 

Тур. çünkü, çünki: съюз – защото; поради това, че 
 

Речник Тълкувание 

РНГ 1) понеже, кога, тъй като; 2) белки, белким 

БТР 1) (разг.) като че ли, нима; 2) (обл.) понеже  

РЧД1 1) нима, като че ли; 2) (диал.) понеже, защото  

РРОДД (разг.) като че ли, нима  

РЧД2 (разг.) като че ли, сякаш  

СТР нима, мигар, като че ли 

РТБЕ (разг.) надали, нима, дали, като че ли 
 

Ако се опитаме да обобщим направените дотук наблюдения, можем да 

формулираме следните изводи:  

а) Речниково-морфологичният статут на анализираните лексеми не е 

еднозначно определен в лексикографските източници, използвани за целите на 

изследването. На практика се потвърждава становището на Ив. Куцаров, че в 

процеса на научното дирене понякога „е трудно да се прокара разлика между 

частици и наречия – когато и едните, и другите изпълняват функция на моди-

фикатори, т.е. на лексикални средства в периферна граматична функция” [Ку-

царов 2007: 162]. Впрочем авторът дава доказателство за това, включвайки 

лексемите санким и чунким както в класа на наречията, така и в групата на 

частиците [Куцаров, цит. съч: 133, 164].  

б) В част от речниците липсва информация за стилистичната специфи-

ка на отделни думи (разговорни, просторечни, диалектни и пр.). Фактът в го-

ляма степен влиза в противоречие с твърдението, че това е „изцяло остаряла и 

простонародна лексика” [Крумова-Цветкова и кол 2013: 155]. Невинаги е по-

сочена и информация за произхода на заемките, което според А. Везенков е 

една от причините за своеобразната им експанзия – срв.: „Основна предпос-

тавка за засилващото се използване на турцизми в националния дискурс е не-

познаването на действителния им произход от голямото мнозинство българи” 

[Везенков 2010, ел. публ.]. 

в) При някои от разглежданите заемки (напр. анджак, башка, та-

ман/тамам, чунким) се забелязва сериозна семантико-функционална транс-

формация в сравнение с изходните турски думи. Особено интересен е случаят 

с чунким, който илюстрира убедително динамичността на процесите, свързани 

със заемането на турски думи и особено на такива, лишени от денотативно 

съдържание. От Табл. 11 се вижда ясно постепенното „изтласкване” на изкон-

ното значение на турската дума (защото, понеже) (в РНГ то все още е водещо, 



в БТР и РЧД1 е представено като второ значение (при това регионално и диа-

лектно
16

), а в следващите речници напълно отсъства. 

г) В речниковите статии, посветени на разглежданите лексеми, се наб-

людава смесване на интерпретативни подходи: малка част от дефинициите 

акцентуват върху функционалните и прагматични характеристики на лексеми-

те (т.е. анализират ги на комуникативно равнище), в други турската дума е 

просто „заместена” с подходящ български синоним (срв.: аджеба: РТБЕ 2013 

– (разг.) дали, чудно, наистина), докато в трети се комбинират и двата подхода 

(срв.: аджеба: СТР 2008 – за подчертаване на недоумение и учудване; всъщ-

ност, наистина, чудно). Причината за непоследователността при избора на 

конкретен подход е доказателство за по-сериозен дефицит: отсъствието на 

точна и непротиворечива концепция за наличието или отсъствието на семан-

тика при някои класове неизменяеми думи [вж. подробно у Врина 1999: 91–

118].  

2. Специфики при функционирането на неизменяемите турски за-

емки 

Нашият анализ показа, че за разлика от някои съществителни от турски 

произход [вж. Чакърова, Мевсим 2002] по-голямата част от неизменяемите 

турцизми (наречия, частици и междуметия) имат ограничена употреба. Изк-

лючение прави само лексемата баш (наречие у Крумова-Цветкова и кол. 2013], 

която е безспорен „фаворит” сред всички турски заемки по отношение на 

фреквентността си
17

.  

Както вече беше споменато, изследваните лексикални единици се из-

ползват основно в диалектите и по-рядко – в художествената литература и в 

книжовно-разговорната реч
18
. Ето само някои примери от класически текстове 

на български писатели: – Кешки аз да изгорях, та не списанието ми… За на-

рода загуба велика [Ив. Вазов]; Мен сигурно там ще ме турят — мислеше той, 

— чакай барем с време да стигна [Елин Пелин]; Какво ми се пери! – каза с 

кураж бай Ганьо на излизане. – Санким честна ли е? Знам ги аз тукашните 

жени [А. Константинов]; – Ако щете, санким – допълня бай Ганьо, – няма да 

те пресилвам [А. Константинов]; Ама пак много не се захващам, че ще ви ка-

же баш правото; много е лесно и да скриви, ако дип не му понесе; санким, 

министър е, та му се може [М. Георгиев]; Санким, ако сгреших, прощавайте 

– обърна се дядо поп към мене [П. Яворов]; – Остави се бе, холан, не ща аз, аз 

ще спя на хана [А. Константинов]; – Я холан, оставете се от тая вечеринка – 
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 В някои български говори употребата на чунким е основно съюзна (= понеже) – вж. 

данните в ДА на БАН. 
17

 Достигнахме до тези изводи, след като проведохме стандартно търсене в Google (за 

фиксиране на конкретната дума използвахме кавички). Предимството на този вид ста-

тистическо наблюдение е, че чрез него се регистрират и разговорни употреби (във 

форуми, блогове, социални мрежи), т.е. може да се визуализира съвременното състоя-

ние на узуса. Ето само някои данни (отчетени на 30.07.2016 г.): баш (34 100 000 упот-

реби), менте (729 000); чунким (9 120), анджак (4 350) и др. 
18

 В официално-деловия и научния стил, отличаващи се със строга нормативност, 

употребата им е недопустима. 



отговори инспекторът, – какво ще правите там? (А. Константинов]; Я холан 

оставете оперите; изпейте нещо българско – насърчи ги гостенинът […] [А. 

Константинов] и др. Любопитно е, че повишена честота на подобни турцизми 

открихме и в романа на М. Русков „Възвишение” (2011 г.), в който е постигна-

та сполучлива стилизация на българския възрожденски език – срв.: Ний аслъ 

го подминахме Кърнаре и продължихме към Текия, че там има и български 

къщи
19

 […]; Даже аз забравих за него, само по едно време си дадох сметка, че 

бая дълго го няма […]; Тез плочи прочия аслъ плачат за смяна, от дъждовете 

и мъха ся издули и разместили, исках поправка; Аслъ мястото изглежда сухо 

и диво, но има вода […]; Тез дето са при Гоше Тутманика също не са доволни, 

като че не са баш като хората при Брънчев; Виж, Асенчо е доволен, и то бая; 

Таман свършихме ний тая работа и, няма сигур и десет минути време, ей ти 

го един пешак излезе на пътя […]; Бая ся сприятелих аз с игумена хаджи Ев-

тимий; […] вече хемен-хемен не можеш му фана края – ариянин ли е, турчин 

ли е, или бостанско плашило; Но барем случихме добро време, слънце грей 

приятно […] и др. Впрочем оригиналността на езиковата стратегия в романа 

се състои в това, че авторът е свел употребата на турцизмите предимно до не-

денотативните по съдържание неизменяеми заемки, като по този начин е „под-

правил” изказа на героите, без обаче да го архаизира излишно. Турцизмите 

съжителстват в странна и интригуваща смесица с диалектизми (напр. чиляк вм. 

човек, фанат вм. хванат, револуция, тряба, ливорвер, чини вм. прави, сички, 

френец вм. французин), църковнославянизми (ся вм. се, человек, душевное вм. 

душевно, умерши, вм. умрели), русизми (жук, чорт), граматични архаизми 

(съкратен инфинитив, падежни форми), вулгаризми. Една синкретична речева 

среда, сполучливо определена от автора като „либерален възрожденски хаос” 

[Русков 2011: 7]. 

В контекста на всичко казано дотук едва ли ще е изненадваща конста-

тацията, че неизменяемите турски заемки се използват много по-рядко в срав-

нение с техните изходни съответствия в турския език (някои от които имат 

напълно неутрален характер). Достатъчно е да споменем, че с оглед целите на 

изследването ексцерпирахме примери от турски преводи
20

 на български худо-

жествени творби [вж. Ергенч 2001], в които са употребени думи от изследва-

ната група. Оказа се, че в  н и т о  е д н о  о т  о р и г и н а л н и т е  б ъ л г а р с к и  

и з р е ч е н и я  н е  е  и з п о л з в а н а  т у р с к а  з а ем к а  о т  р а з г л еж д а н а -

т а  г р у п а  за разлика от ситуацията в преводните съответствия – срв.: Ако не 

бяха те, можеше да съм на оня свят, защото жената не е вкъщи, тя в рес-

торанта работи [Н. Хайтов] (Onlar olmasaydı belki de çoktan ölmüştüm çünkü 

eşim lokantadaydı ve gelmesi imknsızdı); Защо? [Н. Хайтов] (Neden acaba?); 

Тръгнах с трепет и надежда, с вълнение, като че се връщах при любима [Н. 

Хайтов] (Heyecan ümit ve coşkuyla yola çıktım, sanki sevdiklerime geri 

dönüyordum); Мигар вие можете да предполагате, че имам леля в Америка, 
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 Използвахме преводите на разкази от Св. Минков (прев. Мурад Чакмакчъ) и Нико-

лай Хайтов (прев. Мелахат Парс). 



която по някакъв странен каприз на съдбата бе решила да ми се обади след 

дългогодишно мълчание [Св. Минков] (Sanki siz uzun yıllardan sonra 

suskunluğunu bozu, kaderin tuhaf bir cilvesi olarak bana Amerikan‘dan seslenecek 

bir halam olduğunu tahmin edibilir misiniz ki?); Може би ще се учудиш, че ти 

пиша [С. Минков] (Sana yazdıklarımdan dolayı belki şaşırmış olabilirsin); – И вие, 

изглежда, не ме познавате! [С. Минков] (– „Siz de galiba beni tanımıyorsunuz !); 

Едва сега разбирам какво значи да станеш автомат [С. Минков] (Ancak, 

şimdi robot olmanın ne demek olduğunu anlıyorum) [С. Минков] и др. под.  

Особен интерес за нас представляват примерите за употреба на неиз-

меняеми турски заемки в медийните текстове – срв.: Таман се бях зачел с де-

тето в „Червената шапчица‖, и донесоха вестниците. Кешки да не бях ги 

похващал! (http://www.segabg.com]; Изданието не забравя и цигарената си 

болка: „Подариха „Булгартабак‖ с чужди карти‖. Кешки да го бяха подари-

ли на Чорни – зер и той значителен, па и противоречив… 

(http://www.segabg.com]; Гласували сме за слаб Бойко и агент Гоце! Нейсе, 

животът продължава [http://rodopi24.blogspot.com]; Пък асистентът не да 

знае и може предмета си, но да се концентрира с глад и имидж стайлинг 

преди изпит. Но нейсе (http://www.segabg.com]; Нейсе, отървахме се, дойде 

Филчев, лансиран от Иван Костов […] Нейсе, прехвърлиха го предсрочно в 

Конституционния съд и ето ти новата десница на ГЕРБ отново на ход със 

Сотир Цацаров на бял кон [http://www.webcafe.bg]; Лятото и есента са ан-

джак за тая работа [http://www.24chasa.bg]; Кой е, аджеба, Немският посла-

ник? [заглавие в http://www.segabg.com]; „Белким, чунким, санким‖! E това е 

лого за предизборна кампания! [http://novinar.bg]; Борисов таман ли е? Ситу-

ацията в България била много подобна на тази в Украйна […]; Този човек 

таман ли е на горния етаж, в който има място само за „Винету‖?! 

[http://afera.bg]; Като няма равенство, дайте барем брадърство 

[www.segabg.com]; Хитрата сврака – хоп, таман и с двата крака! 

[http://aigg.wordpress.com] и др.  

Имаме основание да смятаме, че чрез употребата на цитираните заемки 

с е  т ъ р с и  н а й - в е ч е  е ф е к т ъ т  н а  к в а з и р а з г о в о р н о с т  (колоквиа-

лизация), който има прагматично измерение. Срв. у Кр. Стоянов: „Преди всич-

ко демонстрираната стилистична „ерозия” на текста успява да внуши спокойс-

твие на специфичния читател с имитацията на нешколувана спонтанност и 

„познатостта на слога” – митингуващ, площаден, хъшлашки израз, както и да 

създаде у него (у читателя) подозрението, че „всеки ред крие друго, тайно зна-

чение” [Стоянов 1999: 87]. 

Във връзка с казаното се изкушаваме да цитираме още два интересни 

примера – срв.: Колко, аджеба, конкурентна е английската лига? 

[http://www.7sport.net] (превод на оригиналното английско изречение The 

Question: just how competitive is the Premier League? (заглавие на статия на Дж. 

Уилсън във в. „Гардиън”); Какво сега, аджеба, става с тоя Край на света, с 

тоя Квантов скок, който ни го гласят от толкова време? […] Тоест – така 

си помислят само българите – преяли с жълта преса и натровени от чалга 

културата – защото само те могат така уютно да приютят в едно изрече-

http://www/
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http://rodopi24.blogspot.com/
http://www.segabg.com/
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ние думи като квант и аджеба. Както и да е – с думата аджеба поздравявам 

всички журналисти-простаци, които мечтаят за сергия на Капалъ-чарши [К. 

Терзийски, http://novinar.bg]. В случая се вижда ясно, че и преводачът, и авто-

рът напълно осъзнато използват лексемата аджеба, стремейки се да предадат 

субективното си (иронично) отношение към фактите, които коментират. 

Представяйки спецификата при функционирането на неизменяемите 

турски заемки, не можем да не отбележим и случаите на речниково-

морфологична конверсия
21

 и/или семантична вариабилност
22

 при някои от тях 

– срв. Трябва да работиш башка (= отделно) (нар.), но и Той е башка (= друг, 

различен, особен) човек (прил.); Баш (= точно, тъкмо) сега ли трябваше да 

ми кажеш! (нар.), но: Иван е баш майсторът (= главният, най-добрият) 

(прил.); Къщата е асъл (= наистина, всъщност, вероятно) необитаема (нар.); 

Ти си асъл (= истински) човек! (прил.). Срв. напр.: Санким (= нима) ще ми 

върне парите?! Не, лъжец е той!, Санким (= в края на краищата) не си без 

пари – все ще се оправиш, Таман (= тъкмо) дойдох, когато тя си тръгна (нар. 

за лог. уточнение); Не ти ли е малко супата? – Не, таман (= достатъчно) ми 

е и др. под. За разлика от останалите турцизми в езика въпросните думи дейст-

вително могат да се определят като своеобразни „лексикални хамелеони” 

[Врина 1999: 91], с помощта на които се изразяват различни модални отсенки. 

Друг е въпросът, че в определени случаи това може да се окаже проблемно при 

рецепцията на текста. Ето какво е написала например една потребителка в 

интернет: „Разгеле, галиба, одма, сакън, аман, самкин, белким, чунки […] Ня-

кои на китайски ми звучат!” [http://svejo.net/comment/show/629661]
23

. 

В крайна сметка основно изискване при употребата на неизменяеми 

думи от турски произход, както и на турски заемки изобщо, е не само високото 

равнище на езикова компетентност от страна на участниците в комуникацията, 

а и наличието на ясна и добре премислена стратегия при конструирането на 

текста. И най-вече – чувство за мяра. Дори когато това чувство е несъвършено, 

самият стремеж към постигане на мяра и смисъл води до усъвършенстване. 
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The paper comments on the aesthetic function of occasionalisms in the Bulgarian 

translation of John Harding‟s novel „Florence and Giles“. The aim is to explain the intense 

concentration of occasionalisms in the text and to analyze them in view of their grammatical, 

word-formational and semantic characteristics. 
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1. Постановка 
Целта на предлаганата работа е да коментира естетическата функция на 

оказионализмите в един конкретен художествен текст – българския превод на 

романа на Джон Хардинг „Флорънс и Джайлс“ (София, ИК „Колибри“, 2011, 

223 стр., превод от английски Владимир Молев). Досега функцията на т.нар. 

художествени оказионализми е многократно илюстрирана с отделни примери 

от конкретни творби. При тези случаи обаче става дума за единични употреби, 

които се коментират с оглед на тяхната уникалност и експресивност. В текста, 

който се има предвид тук, не става въпрос за единични употреби, а за трайно 

присъствие на оказионализми в езиковата тъкан на произведението. Тази спе-

цифика ще отличи и настоящото изследване от досегашните – то не цели прос-

то да даде примери за явлението художествени оказионализми, а да проследи 

подчертаната наситеност на посочения текст с оказионални словни елементи и 

да се опита да я обясни. 

 

2. Оказионализмите – познат обект в нова премяна 
2.1. За оказионализмите се знае, че са особен вид нови думи, чиято на-

чална поява остава и единствена. Етимологията им сочи, че се създават „при 

случай“ – възникват по конкретен повод в дадена речева ситуация, дело са на 

лично словотворчество на говорещия и не съществуват извън контекста, в кой-

то са създадени. Те не се социализират, остават извън лексикалната система на 



езика – битуват просто като единични иновации, неразривно свързани със своя 

автор. 
Всички помним смехотворната речева изява на депутата Хюсеин Ха-

фъзов, който през 2013 г. обяви от трибуната на Народното събрание, че не е 
ваканцувал през лятото, а е използвал почивката за „колаборация с избирате-
лите“. За синоптика Емил Чолаков, от друга страна, не е неестествено да отп-
рави от екрана на bTV предупреждение за поледици с препоръката „Внима-
телно шофирайте и пешеходирайте!“. Интелектуалецът космополит Петър 
Увалиев пък говори за себе си като за „всякъдник и никъдник“. Ученикът Кос-
тов от филма „Вчера“ по сценарий на Владо Даверов (в ролята Петър Попйор-
данов) дава на свой съученик съвет как да оформи искано от директора приз-
нание за вина, като впише изречението: „Шушу-муша и дисциплиноразвалям 
строя“. За героя Митрофан Дакито от повестта на Иван Вазов „Митрофан и 
Дормидолски“ пък знаем, че си „позволява незаконни гъсковземания“. Ето 
такива оригинални, стилистично оцветени, силно експресивни, нерядко смеш-
ни са оказионалните лексикални прояви в речта. Те остават трайно обвързани с 
условията на „своята“ речева ситуация. Ако по някакъв начин станат популяр-
ни и започнат да се употребяват извън контекста, в който са създадени, те 
преминават в друга словесна категория. 

2.2. Оказионализмите са добре познати като научен проблем. Те се 
описват като словна група във всички университетски учебници по лексиколо-
гия, предмет са на редица специални изследвания от различни гледни точки 
(вж. библиографията), изяснено е оразличаването им от неологизмите [Йорда-
нова 1978; 1980: 14] и са подложени на класификации [Йорданова 1980: 15; 
Стоянова 1984].  

По произход оказионализмите могат да бъдат напълно нови думи, съз-
дадени за целите на съответната комуникация (каквито бяха цитираните по-
горе), или да бъдат „стари“, налични в езика думи, натоварени с нови (оказио-
нални) значения, тип: „Стига вика бе, писна ми от викарии“, „…хванал се е с 
някаква невероятност на име Мима“, „(Молба на наказано дете): Откажи ме 
вече“

1
. 
2.3. Най-известното групиране на оказионализмите е според типовото 

им авторство и сферата им на проява – от тази гледна точка Л. Йорданова ги 
дели на детски, разговорни и художествени [Йорданова 1980: 15]. Описанието 
по-нататък в рубриката ще подкрепи това делене, като ще добави и група на 
медийни и рекламни оказионализми с доста силна проява в последно време. 

Детските оказионализми за ухото на възрастните са „сладки“ в своята 
необичайност, но за детето са напълно естествени думи – появяват се на мяс-
тото на липсващи в речника му (или убягващи му в момента) елементи, създа-
ват се по познати модели, като се следват стереотипите на езика. Например: „– 
Мамо, прочети ми приказка. – След малко. – Добре, ще видя колко ти е след-
малкината“, „– Какви са тия драсканици? – Това не са драсканици, а писани-
ци“, „Ти от кой магазин купи сливите, от сливия ли?“, „[Дете вижда майка си 

                                                           
1
 Примерът на Любима Йорданова. 



да стърже лимонова и портокалова кора над тестото за торта]: – Това ще е тор-
та с лимонтозу и портокалтозу“

2
.  

Разговорната реч е пълна със „случайни“ словесни иновации. Изследо-
вателите ѝ привеждат множество интересни примери от типа: биологовица 
(жената на учителя по биология), параноясам, раземоционалствам се, веле-
гантя се, доброяда (обратно на злояда), киткаджийка (продавачка на цветя), 
заглавист (човек, който слага заглавията в редакция), съградиник (съученик от 
детската градина) [напр. Чизмаров 1991; Радева П. 1995; 2012: 107, 110]. Ето 
няколко примера и от личната колекция на авторката: „Идвай майка ти да зъ-
бомийства“, „Аз съм главоболна“, „Дайте един пепелник да си пепелираме там 
в него“, „Оная изродка как ми взе пет лева… направо…“, „То [компютърът] ме 
е запомнило и не мога да го накарам да ме отпомни“, „Другата ни задача тая 
седмица е да направим кокошарник и… там за пъдпъдъците… пъдпъдъкник“, 
„Ред и дисциплина… Виж какво става… А ние сме се разпръчили тука“, „– 
Ами аз обичам да вървя, 3–4–5 километра… – Знам те, ти си вървежко“. 

Авторите на художествени текстове също дават чудесни примери за 
оказионално словотворчество. В този случай то е преднамерено търсено във 
връзка с авторовата интенция да постигне определено художествено внушение. 
Имената на някои автори изконно се свързват с множество индивидуални лек-
сикални употреби. Учебникарски пример е Христо Смирненски – у него, без 
да търсим дълго, намираме например епитети като гълъбовоцветен /прах/, 
бръшлянени /очи/, златолуспест /гигант/, лунносребърни /води/, /вечер/ теме-
нужена и мн.др. В прозаичните текстове оказионалните употреби имат обик-
новено по-„разговорен“ характер (стилизират жива разговорна реч), например 
у Иван Вазов („Службогонци“): „Днес едно дърво да вземеш и да му речеш: 
“Стани министър!“ – и то ще се оминистерѝ“; у Георги Божинов („Калуня-
каля“): жадясал (много жаден), тръповен (тръпнещ), надбързих /те/ (изпрева-
рих те)

3
.  
Специално търсен е ефектът на оказионализмите в един цялостен текст 

– стихотворението „Тунел“ на Красимир Симеонов, вж.: 
 

Тук само 
пчелички пчелят 
и сови совят 
във черната 
утрин. 
 
Човек човечей; 
със думи думей 
и се усмихва 
самотен. 
 

Колата колее; 
с гуми гумее 
към следващата 
катастрофа. 
 
 
А тъжен тъжея; 
с очите очея 
и търся най-тъмната 
строфа. 

                                                           
2
 Примерът е на Велка Попова. 

3
 Редица словни иновации на български писатели се посочват в нарочни проучвания 

[напр. Недялкова 1991; Радева В. 1991]. 



Маркираните оказионални глаголи в текста се появяват на точно опре-

делени места и са създадени по определен модел: стоят след дума със същия 

корен, от която са образувани и с която изграждат синтактична структура, из-

вестна като етимологична фигура. Стилистичната функция на етимологичните 

фигури в творбата е повече от очевидна, а самият текст по нещо напомня на 

романа „Флорънс и Джайлс“ – по натрапващата се наситеност с оказионализми 

и по това, че забележимата поява на оказионализмите е нарочно търсен ефект, 

подчинен на авторските цели. 

Прояви на оказионално словотворчество се откриват и в българските 

преводи на чуждоземни литературни творби (при което адмирациите са и за 

автора, и за преводача), напр.: „Винаги надниквам да видя дали е буден, за да 

се леканощим“ (Робърт Паркър; преводач Зорница Димова), „Разумно ли бе да 

разчитат на тия двама пушилисти (пушачи на трева) от добър 

ход?“ (Харлан Коубън; преводач Венцислав Венков), „Повече от сто капитани 

на всякакви плавила (плавателни съдове) приветстваха „Фрея“ с традиционния 

моряшки поздрав“ (Фредерик Форсайт; преводачи Яна Михайлова, Борис Ми-

сирков). 

Достоен източник на оказионализми в наши дни са и медиите. Тук го-

лям брой лица, говорещи по голям брой и най-разнообразни теми, намират 

благодатна почва за индивидуално словотворчество и за думи, създавани „при 

случай“. Някои изследователи виждат в това проява на езиковата игра [Цонева 

2000: 48] и в много случаи оказионализмите действително са с търсено игрови 

ефект, но в други случаи по-скоро става дума за спонтанно словотворчество, 

предизвикано от преките нужди на информационния обмен. В медийния дис-

курс оказионализмите се появяват в редакционни материали, в авторски мате-

риали на журналисти, анализатори, наблюдатели, в речта на интервюирани 

или публично говорещи лица. Ето някои примери: „Депутатите хамлетясаха 

пред дилемата да бъде или да не бъде излъчено ново правителство от този 

парламент“ (Труд), „Той [Орлин Павлов]… изтръгна възторг дори от вечния 

претенциозник Фънки“ (Стандарт), „Не искам България да бъде грозотило за 

цял свят и дори умиращите – тези, които потъват с лодките в Средиземно море 

– да бягат от нея, за да отидат в уредени страни“ (Татяна Лолова пред bTV), 

„После в печата ни обвиниха, че аборигенчим“ (168 часа), „[Манекенките] би-

ха накарали Мадона да заприлича до тях на бедна слугиня от прованса. Строй-

ните тела на божествените ангелоханшести и херувимогърди привидения се 

полюшваха в дантелените произведения на Джузепе Монфорте от италианска-

та фирма „Интимода“ (168 часа). При някои отразени в медиите оказионализ-

ми се споменават или все още се помнят авторите им – такъв е случаят с „ва-

канцуването“ на Хюсеин Хафъзов, с формите приоритизирам (от „приоритет“) 

на Цветан Цветанов и входирам (вземам входящ номер) на Искра Фидосова. 

Впечатление прави още, че тъкмо някои от медийните иновации, възникнали 

отначало като оказионализми, по-нататък добиват гражданственост и се соци-



ализират. Такава е съдбата например на думи като мутризация, татовизъм, 

каруцаризъм, талибанизирам се, протестър
4
, …-гейт (тип Белене-гейт) и др.

5
  

Определено проява на езикова игра са оказионалните образувания, на-

рочно търсени в рекламни текстове. Явлението е особено ярко в няколко теле-

визионни реклами, построили посланията си върху оказионални думи компо-

зити: например слоганът „Чароматът сближава“ от реклама за вид кафе съ-

държа оказионализъм, представящ ефектно съчетание от думите чар и аромат; 

слоганът „Вкусмихни се“ от реклама на вид кренвирши – съчетание от думите 

вкус(но) и усмихни се; слоганът „Бронхостопирай болката“ от реклама на вид 

лекарство – съчетание от думите бронхит и стопирам. Друг модел оказионал-

но словотворчество предлага рекламата на вид мастика („Мастика „Пещера“! 

В анасон с лятото!“). Тук оказионалният елемент замества „правилната“ дума 

унисон, а стилистичният ефект произтича от близкозвучието на двете думи и 

от алюзията към спецификата на мастиката като анасонова спиртна напитка. 

Разнообразието на словообразувателните техники се потвърждава и от рек-

ламния клип на анти-СПИН кампания под мотото „Презерватирай се“, където 

оказионалният глагол е произведен от неоказионално съществително със съ-

щия корен. 

Оказионализми се срещат и в редица други речеви условия, вж. напр. 

израза „Църквата помага за безчадие“ от църковния дискурс
6
.  

 

3. Джон Хардинг и романът му „Флорънс и Джайлс“ 
Авторът на романа „Флорънс и Джайлс“ – Джон Хардинг – е съвреме-

нен британски писател, роден през 1951 г. на остров Ели, недалеч от Кемб-

ридж. Завършил колеж в Оксфорд, работил като журналист, редактор, препо-

давател по английска литература. Автор е на пет романа, които пише сравни-

телно късно. Най-известен е първият му роман „Какво правихме по време на 

почивката“ (What we did on our holiday), издаден през 2000 г. Романът „Фло-

рънс и Джайлс“ (Florence and Giles) е четвъртият му роман, публикуван през 

                                                           
4
 Думата е засечена най-напред със значение „участник в протест срещу правителство-

то“, напр. „Протестърът отпадна от водач на листа заради професионални ангажи-

менти“ (Нова TV), но по-късно се среща отново в медиите или с това значение, или със 

значение „член на формацията Протестна мрежа“.  
5
 Понякога появата на оказионализъм се оказва фалшива – такъв е случаят например с 

маркирания елемент в следното изказване от 2015 г.: „Естествено, че бурките в учи-

лище и на обществени места трябва да бъдат забранени, защото някой вече е забранил 

на тези жени и момичета да ходят по друг начин, освен запердени. Това каза пред bTV 

бившият просветен министър Сергей Игнатов“ (24 часа). Думата, възприета отначало 

като оказионализъм на говорещия, по-късно е засечена в романа „Тътени“ от Цончо 

Родев, издаден 1980 г. 
6
 Тук е необходима уговорката, че е възможно думата да се схваща като оказионали-

зъм от общуващи, стоящи далеч от църковната сфера, докато за хора, институционал-

но свързани с нея, тя да е напълно естествен професионализъм. 



2010 г.; у нас е преведен почти веднага (2011 г.)
7
. Четивото е силно увлекател-

но, с изненадващи обрати и неочакван край. Историята е завладяваща, ориги-

нална, с нищо несравнима, образите са отлично изградени. Жанрът е нещо 

между готически роман, съвременен роман на ужасите и психологически три-

лър с криминален привкус. Макар да разказва за деца, книгата всъщност не е 

предназначена за деца – тя е трудна за разбиране дори от възрастните. Авторът 

оставя различни неща за досещане, предполагане, извличане, решаване от чи-

тателя: романът е пълен с неясноти и недомлъвки, трудно разбираеми дейст-

вия и образи; той повдига въпроси, на които не дава отговор; допуска проти-

воположни интерпретации, в резултат на които е допустимо читателят да де-

монизира различни герои. Но това в крайна сметка е така замислено – да отре-

ди на читателя активна роля, да принуди всеки четящ да „допише“ текста за 

себе си. 

Нещо за сюжета: Действието се развива в края на ХІХ век в занемарено 

провинциално имение някъде по североизточното крайбрежие на Съединените 

щати
8
. В имението на име Блайт хаус живеят Флорънс (12 г.) и нейният полуб-

рат Джайлс (9 г.) заедно с икономка и трима слуги. Децата са под настойни-

чеството на чичо си, чиято единствена грижа за тях се изчерпва с това да изп-

раща пари. Самият той живее в Ню Йорк и не се появява „на живо“ по страни-

ците на романа, но назадничавото му присъствие се усеща пряко – той отказва 

да изпрати Флорънс на училище под предлог, че то е извор на поквара. Насто-

ява, че неграмотността е единственото приемливо състояние на благородните 

девойки, и забранява Флорънс да бъде учена на друго, освен на ръкоделие и 

домакинство. Неговите забрани се спазват строго, затова будното момиче взе-

ма нещата в свои ръце. По намерен в библиотеката буквар Флорънс сама се 

научава да чете и пише, сама учи френски, италиански, латински и старогръц-

ки, като крие тия свои занимания от възрастните. Тя сама открива и омаята на 

книгите. Литературата ѝ показва света, развива ума ѝ, вроденото ѝ въображе-

ние и интелигентност. Любимият ѝ автор е Шекспир, но я привлича също Ед-

гар Алан По с неговия свят на мистерии и престъпления. Флорънс мечтае също 

да стане писателка, когато порасне. Любимото ѝ място е библиотеката, където 

тя тайно се крие, за да чете, а после и старата мъчнодостъпна кула, до която се 

стига с опасно катерене и прескачане на парапети. Флорънс изпитва материнс-

                                                           
7
 Другите романи са „Докато свети слънцето“ (While the sun shines) – 2002 г.; „Една 

голяма главоблъсканица“ (One big damn Puzzlar) – 2005 г.; „Момичето, което не мо-

жеше да чете“ (The girl who couldn‟t read) – 2014 г. 
8
 Анотацията на задната корица на българското издание е некоректна в това отноше-

ние. Тя твърди, че става дума за имение в „дълбоката английска провинция“, без да 

отчита, че мястото на действието е Нова Англия (New England), която е район в източ-

ната част на САЩ, включващ щатите Мейн, Масачузетс, Ню Хемпшир, Върмонт, Род 

Айлънд, Кънектикът [Уикипедия 2016]. Редица податки в самия текст също говорят, 

че става дума за американско, а не за английско имение: например казва се, че Джайлс 

отива да учи в Ню Йорк, че от Ню Йорк до съседното имение са стотина мили, че се-

мейство Ван Хузиър отиват на пътешествие в Европа, „от другата страна на Атланти-

ка“ и пр. 



ка привързаност към брат се Джайлс и през краткото време, в което Джайлс е 

изпратен на училище, живее в черна, отчаяна самота. Джайлс е всичко за нея, 

тя го нарича „моята по-добра половинка“. Флорънс се сприятелява с момче от 

съседното имение – Тео Ван Хузиър, болен от астма младеж. В затворения 

живот на Блайт хаус Тео е единственият, с когото момичето постепенно свиква 

да общува като с равен, към когото изпитва крехко доверие и чиято компания 

намира за приемлива. Флорънс е умна, способна, съобразителна, талантлива, 

но същевременно странна. Тя обича измислиците, има склонност да си съчи-

нява неща. Дали под влияние на книгите си е създала свят, пълен с ужаси и 

тайни, не е съвсем ясно, но тя живее в безпокойство, има злокобни сънища, 

нощем ходи насън, вслушва се в разказите за призраци, населяващи старата 

къща, „чува“ малко момиченце да танцува на тавана, вижда силуети в тъмните 

ъгълчета. 

Джайлс не остава дълго в училище; за радост на Флорънс е решено да 

го върнат в имението и да наемат гувернантка. Първата не се задържа дълго – 

наскоро след пристигането си тя се удавя в езерото, докато се разхождат с 

Флорънс. Идва втора гувернантка – госпожица Тейлър – и историята се прев-

ръща в кошмарна приказка, набираща скорост към ужасния си край. Между 

Флорънс и гувернантката пламна война за Джайлс. Момичето подозира, че 

намеренията на госпожица Тейлър не са добри, и се опасява, че възпитателката 

ще ѝ отнеме обожавания брат. Открива странни неща в поведението ѝ – нап-

ример вижда я нощем до леглото на Джайлс да му пее, докато спи. На наблю-

дателното момиче прави впечатление, че госпожица Тейлър крие някаква тай-

на – например носи шапка с воалетка, когато отиват в града, симулира нераз-

положение, за да избегне срещата с госпожа Ван Хузиър и под. Гувернантката 

постепенно сполучва в опитите да привърже Джайлс към себе си и да го отда-

лечи от сестра му. Изпълнена с подозрения, Флорънс претърсва стаята на въз-

питателката и намира два параходни билета за Европа. Така разбира, че гос-

пожица Тейлър планира да отвлече Джайлс. Скоро установява, че препоръките 

ѝ са фалшиви и че е дошла в имението с измама. Двете се дебнат една друга, 

но докато госпожица Тейлър е спокойна и самоуверена, равновесието в света 

на Флорънс е нарушено. Нощните ѝ страхове нарастват, тя започва да получа-

ва зловещи видения, които другите не потвърждават, чува злокобни шумове и 

прокрадващи се стъпки по тъмните коридори, вижда образа на госпожица 

Тейлър да я следи от всяко огледало в къщата. Атмосферата около Флорънс 

става все по-мрачна. Девойката е убедена, че госпожица Тейлър не е човек, а 

зъл демон, създание от неживия свят. Тя е почти сигурна, че това е призракът 

на първата (удавената) гувернантка, върнал се на мястото на смъртта си, за да 

открадне или увреди единственото, което Флорънс обича – Джайлс. Кошмари-

те на Флорънс постепенно се удесеторяват, тя губи съня си, става все по-

напрегната, параноята ѝ приема гигантски размери. Но тя е твърдо решена да 

спаси братчето си
9
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 Тук не споделям интерпретацията на П. Атанасов [Атанасов 2012], че госпожица 

Тейлър е злодеят в романа; това е, меко казано, несигурно. Авторът без уговорки при-



  

4. Оказионализмите в романа – граматика, словообразуване, 

значение 

Онова нещо в книгата, което провокира настоящото съобщение, е 

навикът на Флорънс да съчинява нови думи – оказионализми. Повество-

ванието, което се води от първо лице от името на героинята, е изпъстре-

но с измислени от самата нея „странни“ думи, които особено в началото 

направо се натрапват на възприемането и срещат не само положителни 

отзиви. Някои читатели намират това за дразнещо, за проява на някакъв 

инфантилизъм, друго доказателство за нестабилната психика на моми-

чето, несполучлив начин да се покаже неговата интелигентност и обра-

зованост. За изследователя лингвист обаче явлението е повече от инте-

ресно. При това то определено не е самоцелно и има своето обяснение в 

общата концепция на автора. Героинята, както се спомена по-напред, 

обожава Шекспир като писател и се възхищава от неговия език. Ето 

какво мисли тя: „Шекспир ме плени със свободата и лекотата, с които 

използва думите. Сякаш, ако е нямало дума, която да изрази това, което 

е искал да каже, той просто си я е измислял. Остихотворил е езика. В 

измислянето на нови думи няма равен на себе си. Когато порасна и ста-

на писателка,… ще шекспирам нови думи. Вече се упражнявам“. Така 

претенциозното, „дразнещо“ и т.н. словотворчество на Флорънс е всъщ-

ност упражнение, подготовка за бъдещото ѝ поприще на литературен 

творец. Това обяснява и множеството оказионализми в книгата – често 

сложни и натруфени, такива, с каквито момичето мисли, че наподобява 

Шекспир. Заслугата за появата на тези оказионализми всъщност е на 

автора Джон Хардинг, който показва изтънчен вкус и към този наглед 

дребен детайл. Впрочем част от похвалите следва да отидат и към пре-

водача Владимир Молев, без чието езиково чувство и тънък усет към 

                                                                                                                                                      
ема гледната точка на Флорънс, че гувернантката не е човешко същество, а зловещ 

призрак с пъклени намерения. Също толкова допустимо е обаче, че възпитателката е 

жена от плът и кръв, която има своите основания да иска да бъде в този дом (разкрива 

се по-късно, макар със загатване, че гувернантката е обявената за загинала при нещас-

тен случай майка на Джайлс). Самата Флорънс не се съсредоточава върху изплъзващия 

ѝ се спомен за една стара семейна снимка, която е видяла, но трябва ли да пропуща 

това и читателят? Не бива да се отминава също фактът, че самата Флорънс чува гос-

пожица Тейлър да успокоява проплакалото насън момче с думите „Шшшт, заспивай, 

обич моя, в безопасност си, аз съм тук“. Това определено не са думи на недоброжела-

телен демон, който „точи лиги“ над леглото на Джайлс. Изненадващата „злодейска“ 

интерпретация на П. Атанасов вероятно е резултат от споменатата вече недоизказа-

ност в романа. В моя прочит около гувернантката няма фантастичен елемент, нито има 

героична битка на Флорънс срещу силите на ада. Налице е просто сложно психологи-

ческо противоречие на две обичащи души. При все това подмолната борба между мо-

мичето и жената е реална и с изненадващ край. 



словотворчество идеята на автора би се изгубила при превода. В този 

конкретен случай преводачът не е толкова преводач, колкото съавтор, 

успял да улови търсения от автора смисъл и да го предаде чрез един 

твърде далечен от оригинала език. Калкирайки сътворените от автора 

английски оказионализми, той всъщност създава оказионализми на бъл-

гарски език. 

От лингвистична гледна точка словотворчеството на Флорънс 

показва следната картина: Става въпрос за над 175 словоформи, появя-

ващи се на различни места, докато момичето разказва за живота в Блайт 

хаус, за своите занимания и за отношенията си с другите обитатели на 

къщата и с посетителите. Срещат се естествено в „авторската“ реч на 

Флорънс, но не и в пряката ѝ реч при диалозите с други лица (защото тя, 

както стана дума, трябва да крие своята интелигентност и тези свои уп-

ражнения).  

4.1. По вид оказионалните думи най-често са глаголи (58,38%); 

следват прилагателните (20,81%), съществителните (17,34%) и наречия-

та (3,47%). Ето няколко примера: „Един-до-другнахме на каменна пейка 

на брега на езерото“ (седнахме един до друг), „Джон поддийваше коня 

да ускори ход“, „Писмото ме разплака, вечерта в леглото дълго го мис-

лих, преди да го подвъзглавнича“, „– Благоразумно ли е? – попитах, до-

като той се шалосваше“ (слагаше си шала), „…Тео отвори кожената 

торба със замаха на фокусник, изшапкуващ заек“ (вадещ от шапката), 

„Стисках палци и си го представях астматиран у дома“ (в пристъп на 

астма), „Мег си беше сладокусница“ (обичаше сладко), „Стигнах до 

преградата и оттам, благодарение на дългокрачието си, се прехвърлих 

над парапета“. 

Оказионалните глаголи са разнообразни по граматични характе-

ристики. Те най-често са във форми за 1 л. ед.ч. (когато Флорънс говори 

за свои действия) или във форми за 3 л. ед.ч. (когато описва действия на 

друг деятел). Сравнително редки са формите за 1 л. мн.ч. (при предста-

вяне на съвместни действия на Флорънс с някой от другите герои) и за 3 

л. мн.ч. (при множествен или неопределен страничен вършител). Фор-

мите за 2 л. ед. и мн.ч. не се срещат. По отношение на темпоралните 

характеристики е валидно, че най-употребявани са формите на минали-

те времена – основно минало свършено и след него минало несвършено, 

по-рядко минало предварително и минало неопределено. Формите за 

сегашно време са малко над 5%; епизодични са формите за бъдеще и 

бъдеще време в миналото. Преобладават изявителните форми; спора-

дично се употребяват преизказни.  

Оказионалните прилагателни са предимно относителни. Всички 

са употребени в положителна степен; най-често са в женски род; по-



ограничени са употребите на форми за мъжки и среден род и за множес-

твено число. 

Оказионалните съществителни са нарицателни по вид; по-често с 

отвлечено значение; някои са за действия. Най-често са във форми за 

среден род, следват формите за женски род, по-редки са формите за 

мъжки род и за множествено число. 

Оказионалните наречия са по произход обикновени (неместои-

менни); по значение означават обичайно начин на действието. 
4.2. Най-интересен с оглед на разглежданата тема е въпросът за това 

как са образувани оказионалните думи. По състав те са прости (с един корен) и 

сложни (с два корена), като преобладават първите. От словообразувателно 

гледище са по правило производни думи. За образуването на оказионализмите 

се използват различни начини. Най-честият начин е добавянето на представки 

или/и наставки към корени или основи на други думи (т.нар. афиксация), напр. 

разгнездвам, самотувам, всериознича се, смисля, завъжделявам, усъмнителен, 

омузичен, разпитвач, сомнамбулчене. Чест начин е също свързването на коре-

ни на самостойни думи, при което се получава нова, сложна дума (т.нар. ком-

позиция), напр. зъболекувам, чаепия, главотрошачески, дългокрачие. Много 

характерно е също комбинираното използване на повече словообразувателни 

начини, особено сливане (съединяване на самостойни думи) и афиксация, тип 

безгувернантен, обезкултуря, обезкапача, подвъзглавнича, един-до-другвам, 

презпрозоречно. 

Най-разнообразно е образуването на оказионалните глаголи. Те 

се създават от най-много групи изходни думи – от съществителни, от 

прилагателни, от други глаголи, от наречия, от междуметия, от изрази. 

Най-често е образуването на оказионални глаголи от изходни съществи-

телни имена, към които се прибавят основно наставки, по-рядко предс-

тавки, а понякога и представки, и наставки. От представките се използ-

ват в-, въз-, за-, из-, о-, об-, от-, по-, под-, раз-, с-, а от наставките – -а-, -

  а-, -ва-, -е-, -и-, -ир-, -ис-, -ич-, -ов-, -ос-, -ств-, -ув-, -ч-. От съществи-

телни са образувани например глаголи като възпринцеся се, библиоте-

кирам, библиотекувам, франкофонствам, хищнича, балетисвам, за-

джобям, шекспирам, сфинксирам, остихотворя, отбрашня и др. 

С подобни словообразувателни елементи са сътворени оказио-

нални глаголи и от други части на речта. От прилагателни са образувани 

глаголи като самотувам, тромавея, нехайнича, всериознича се, обледе-

ня, другирам се и др. 

От наречия са образувани глаголи от типа навънквам, втъмнича, 

нагоре-надолувам. От междуметия са глаголи тип поддийвам, изтик-

таквам.  

Оказионални глаголи се образуват и от други глаголи, като ново-

то значение се придобива във връзка със словообразувателни промени и 



подмени – прибавяне на представка към изходния глагол, подмяна на 

оригиналната представка с друга, премахване на възвратен елемент се. 

Особено често към изконния глагол се прибавя начинателна представка 

за-, а също и представки о-, из-, въз-, не-, напр.: заврагувам, залипсвам, 

заозадачавам, зашпионирам, осмутя, излюбезнича, възмечтая, непосви-

ди се. В други случаи се подменя изконната представка за- с представки 

о-, въз-, раз-, създаващи оказионалното значение, напр. отрудня, възт-

рудня, разтрудня. При някои възвратни глаголи новата употреба е свър-

зана (освен с други промени) и с премахването на елемента се, напр. 

усъмнявам вм. съмнявам се в употреби като: „Тъй като с Джайлс игра-

ехме на криеница там, …не усъмнявах, че сред дърветата щях да имам 

предимство“.  
Накрая идват глаголите, образувани от изрази – те са глаголи, създаде-

ни по различни словообразувателни модели от сливане на думи, чрез компози-

ция и чрез различни афикси, напр. чаепия, един-до-другвам, омаловъзмонича-

вам, подвъзглавнича, впетя се. Последните два глагола са от сливане на пред-

лог със съществително и съответни наставки. 

Вижда се, че е възможно натрупване на повече еднотипни словообра-

зувателни елементи, напр. повече от една представка (о-без-, не-по-), тип обез-

библиотеча, обезкултуря, непосвиди /ми/ се. 

Образуването на оказионалните прилагателни е по-семпло. Те са про-

изводни основно на съществителни, по-рядко на глаголи и на изрази. Основна-

та словообразувателна наставка е -ен-; срещат се също наставките -ан-,-  ан-, -

ест-, -ешк-, -ир-ан, -лив-, -ск-, -тел-ен-, както и представките за-, из-, не-, о-; 

прилагателните, които са от форми на причастия, имат съответно наставки -щ-, 

-н-, -т-. От съществителни имена са образувани например прилагателни като 

астматиран, принцесешки, отеатрен, скоминосан, закулен, убежищен, одеа-

лен
10
; от глаголи произлизат прилагателните течлив, непристъпван, смутите-

лен, неспан и др.; от някакъв тип изрази са произведени прилагателни като 

цветополиващ, главотрошачески, негостопропусклив, безгувернантен, без-

джобен. 

Оказионалните съществителни се образуват от други съществителни, 

от глаголи, от прилагателни, от изрази със съответни наставки и представки 

или чрез композиция, напр. врагиня, теосване, единачество, прегръдко-

целувки, непоява; небъдница, неизваждане, несвъртане, отруднение; прашник; 

надеждопопарване, сладокусница, въртоглавие, четириминутие. 

Малкото на брой оказионални наречия показват образуване от същест-

вителни, напр. копнежно, от прилагателни, напр. смутително, отруднено, от 

други наречия, напр. веднагически, или от изрази чрез сливане на думи плюс 

съответни наставки, напр. презпрозоречно. 

4.3. Следващият интересен въпрос е за значението на оказионалните 

думи. Най-голямо място заемат думите, чието значение е ясно и извън контек-
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ста. В случая връзката на оказионалната дума с изходната дума е прозрачна, а 

аналогията очевидна, така че значението се извежда пряко от значението на 

изходната дума, напр. хищнича, разгнездвам, отбрашнявам, олитературен, 

безджобен, безбиблиотечен, небъдница, разкръстосване, копнежно, смути-

телно.  

Следваща група оформят оказионализми, чиято връзка с 

на“ дума (израз) е явна, но пълното осъзнаване на значението се свързва с кон-

текста на употреба. Например прилагателното безписмовен разкрива в текста 

значение „който не получава писма“, вж.: „То [писмото] беше за мен и нямаше 

как да не си помисля, че допреди няколко седмици бях напълно безписмовна, а 

сега се превръщах в най-епистоларната личност на мили околовръст“. Глаго-

лът впетя със значение „отивам в петите“ се разбира ясно в изречението 

„Сърцето ми се впети, тъй като отвън стъпките приближаваха“. По подобен 

начин се тълкуват възпринцеся се (заживявам като принцеса), втъмнича (оста-

вям на тъмно), вщрауся се (действам като щраус), шалосвам се (слагам си ша-

ла), омузичен (запознат с музиката), окнижен (запълнен с книги), изшапкуващ 

(вадещ от шапката), разпитвач (който провежда разпит), библиотекиране 

(разполагане в библиотеката) и др. Глаголът другирам се произлиза от прила-

гателното друг, а значението му е обяснено в самия текст: „И, разбира се, съв-

сем неизбежно накрая се другирала, т.е. намерила си някой друг“. Глаголът 

заинатя, от своя страна, добива оказионално значение, освободен от елемента 

за възвратност се (с който се употребява изконният глагол) и във връзка с не-

естествената си употреба като преходен глагол, вж. „Отказът ѝ не ме обезку-

ражи, само заинати решителността ми“. Пряко свързани с контекста са и изра-

зи като „неспани спални“ (спални, в които не се спи), „одеални 

ки“ (обиколки за пренасяне на одеяла), „светилен инструментариум“ (неща за 

светене), вж.: „Така… обикалях из неспаните спални и раздвижвах прахоляка 

в тях“, „Колкото по-малко одеални обиколки правех, толкова по-малка беше 

опасността да ме хванат“, „…занесох свещта и кибрита долу и ги скрих в една 

саксия в коридора. Растението в нея беше… с буйни като джунгла листа, които 

чудесно щяха да скрият светилния ми инструментариум“. 

Някои думи се употребяват като многозначни, а конкретните значения 

се различават в контекста. Например глаголът шекспирам произлиза от името 

Шекспир и се среща в две значения – „чета Шекспир“ и „създавам нови думи 

като Шекспир“, срв. „Кой би предположил, че франкофонствах (учех френски) 

и шекспирех (четях Шекспир)“, „Когато порасна и стана писателка, ще шекс-

пирам нови думи. Вече се упражнявам“. От друга страна, с различно значение 

могат да се срещнат еднаквокоренни думи. Така глаголът остихотворя, свър-

зан с дейността на Шекспир
11
, означава „създавам думи, така както се създават 

стихотворения“. А прилагателното остихотворена, свързано с приятелката на 

чичото, която е посещавала колеж и го е напуснала „остихотворена“, е със 

значение „запозната със стихотворения“.  
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Ето още примери за оказионализми с ясно значение извън контекста 

или пък доизяснявано в контекста на употреба: 

Оказионални глаголи: „Ето така се възпринцесих в кулата“, „Понечи да 

прибере кутията, но размисли, обезкапачи я отново, взе една сладка, сложи я 

между зъбите си“, „Тя се разсмя и след това отново се всериозничи“, „…рече 

Мег и отбрашни ръката си с кухненската пачавра“, „Тъкмо се бях посъвзела… 

и се разсълзих отново“, „Седеше и ме зяпаше влюбено през цялото време, до-

като чаепиехме“, „Отсъствието на Джайлс позволи на посетителя известна 

волност още в първия миг, щом навънкнахме“ (излязохме навън), „Например 

случваше се да нагоре-надолувам по стълбите по четири-пет пъти за един сле-

добед“, „Сутрините изтиктаквах (четях, като слушах тиктакането на часовни-

ка) в гнездото си, докато часовникът на удареше един без петнайсет, тогава 

разгнездвах, измъквах се от стаята и отивах да обядвам“, „От време на време 

чувах малкото момиченце да балетисва пируети по гредите на тавана“, „Зара-

ди книгите си се вщраусих и зарових глава в пясъка“, „Завъртя се и сфинксира 

Джайлс“ (погледна с лице като сфинкс), „Именно над въпроса какво да бъде 

това действие се главоблъсках сега“, „…това омаловъзможничаваше вероят-

ността някой да го направи сега [да влезе в библиотеката]“, „Така си самоту-

вах в голямата къща“, „Все по-често се библиотекирах“ (затварях се в библио-

теката), „А мен ме беше библиотекирала, за да ме разкара от пътя си“, „Това 

се случи на другия ден, след като ме обезбиблиотечи“, „Намерих брат си зас-

пал, а госпожица Тейлър хищничеше и точеше лиги над него“, „Докато заджо-

бяше (прибираше в джоба си) бутилката, изтърва шапката си“, „В четирите 

ъгъла имаше завеси, ала те бяха завързани и бързо смислих, че трябва да вни-

мавам и да свеждам глава, за да не ме видят отвън“, „Дали наистина беше бе-

зопасно да го пусна да тромавее на снега и на леда?“, „Заради строгите разби-

рания на чичо за образованието на жените крия красноречието си… и съм 

втъмничила в ума си всичко, освен най-простите изрази“, „Той самият [чичото] 

се обезкултурил“, „Така обезплодих сутрините в продължение на цяла седми-

ца“, „[Икономката учи Флорънс да шие] Един ден ме накара да седна до нея и 

ме заозадачава с бодовете си“, „Ако залипсвам, ще ме заподозре“, „Така чичо 

ми заврагувал с образованието на жените“, „В това отношение снегът ми доне-

се обещание за спасение, но пък ме отрудни в друго“, „Но след като започнаха 

посещенията на Тео Ван Хузиър, следобедите отново ме възтрудниха“, „… в 

главата ми изникна нещо…, което можеше да ме разтрудни“ (да ме освободи 

от затруднението), „Изведнъж животът ми се осмути“, „…макар е неохотно, 

ми се непосвиди да му отдам заслуженото уважение“, „– Да, госпожице – из-

любезничих аз“, „Страхът ми нарастваше дотам, че завъжделявах да избягам“, 

„Нехайничеше, все едно изобщо не я интересуваше“, „Лекуваха ни, но не ни 

зъболекуваха“, „– Поне така изглежда – обледених го в отговор“; 

Оказионални прилагателни: „Тогава още бяхме безгувернантни“ (ня-

махме гувернантка), „Не биваше да прахосвам кулата в принцесешки мечта-

ния“, „Не след дълго тя [бившата любима на чичото, която се записала в колеж, 

за да му бъде равна] била олитературена, омузичена и остихотворена, оте-

атрена и офилософстворена“, „В първия ден, в който заваля, реших, че не-



гостопропускливото време ще ме защити от момчето на Ван Хузиърови“, 

„Мисълта за цветополиващата Мери изведнъж пробуди нова надежда“, „С 

главотрошаческа скорост прелетях по стълбите“; „…аз мигом усетих, че ско-

миносаната от новата гувернантка госпожа Граус искаше да ме привлече за 

свой съюзник“, „През следващите няколко дни блуждаех из къщата, безбибли-

отечна сутрин, безкулеста следобед“ (лишена сутрин от библиотеката, а сле-

добед от кулата), „Тази част на къщата беше непристъпвана“, „…къща… ог-

ромна… с течлив покрив“, „Всеки сантиметър от стените… е покрит с дърве-

ни лавици от пода до тавана, напълно окнижени“ (запълнени с книги), 

„…нощницата ми беше безджобна“, „…но пък бях сама и безпрепятствена в 

читателско отношение“, “, „За момиче на моята възраст съм много добре осло-

весена“, „…свързването с него беше отруднено“, „…тогава още не бях откри-

ла убежищната кула“, „…тънех в смутително неведение за напредъка на 

моите [замисли]“, „Госпожа Граус ми хвърли усъмнителен поглед зад гърба 

му“; 

Оказионални съществителни: „В главата ми беше само кошмарният 

образ на моята врагиня“, „Ако ме задържаха с няколко секунди, стигането ми 

[до кулата] за определеното време се превръщаше в небъдница“, „…отправих 

се към западната кула, където обаче ме очакваше ужасно надеждопопарване“, 

„…последваха прегръдко-целувки“, „Връхлетя ме въртоглавие, краката ми се 

подкосиха“, „Едва сега си дадох сметка колко добър разпитвач е Хадли“, 

„…седях тук и на четириминутие вдигах поглед да проверя дали Тео не се е 

задал по алеята“, „…засънувах оня сън, с който започваше сомнамбулченето 

ми“, „…постоянните тревоги, неотменният надзор и единачеството ми в това 

изпитание обединяваха сили“, „Всичко е прашник от немара“, „Накрая нес-

въртането победи страха“, „Слоят прах по нея [книгата] говореше за отдав-

нашното ѝ неизваждане“, „Непоявата ѝ подсказваше, че госпожица Тейлър не 

се боеше от мен“;  

Оказионални наречия: „Следващите няколко минути копнежно се ре-

ех навън“, „[Джайлс] Усмихваше се и ни махаше презпрозоречно“, „Веднаги-

чески се дръпнах“. 

По-нататък стоят една категория думи, чието значение е свързано с 

обекти и ситуации в сюжета на произведението и може да се разбере само във 

връзка с текста. Такъв е например глаголът блайтвам – той произлиза от наз-

ванието на имението (Блайт хаус) и значението, с което се употребява, е „ид-

вам в Блайт хаус“. Съответно глаголът кулувам, прилагателните закулен, безку-

лест и съществителното кулосване се свързват с това, че Флорънс има като 

свое любимо място старата кула – така значението им се осъзнава съответно 

като „намирам се в кулата“, „в кулата съм“, „без кула съм“, „разполагане в 

кулата“. Прилагателното обезтеоен и съществителното теосване произлизат 

от собственото име Тео; обезтеоен означава „без Тео“, а при теосване контек-

стът подсказва значение „сприятеляване с Тео“. Прилагателното предУитакъ-

ров също е с произход от собствено име – това на първата гувернантка госпо-

жица Уитакър, като значението му в текста е „преди времето на госпожица 

Уитакър“. От фамилното име Ван Хузиър пък е образуван глаголът Ван Хузиъ-



рувам със значение „срещам се с Ван Хузиър“. Подобно е положението и с 

цитирания по друг повод глагол шекспирам. 

Ето примери за употребата на коментираната група оказионални думи: 

„Независимо дали навън виеше виелица, бушуваше снежна буря или духаше 

като за края на света, той [Тео] блайтваше всеки следобед“, „Така започна 

новият ми живот. Сутрин библиотекувах (прекарвах в библиотеката), следобед 

кулувах (прекарвах в кулата)“, „Сигурно си спомняте, че когато бях закулена 

(намирах се в кулата), трябваше да поглеждам алеята веднъж на четири мину-

ти и половина“, „…поне така си мислеше госпожа Граус, тъй като не знаеше за 

библиотекирането и кулосването“ (пребиваването в библиотеката и кулата), 

„Нямах друг избор, освен да… погледна алеята, и ако тя също беше обезтео-

ена (без Тео да е на нея), отново да хукна към кулата“, „Заминаването на 

Джайлс и моето теосване (сприятеляване с Тео) бяха променили всичко“, 

„…реех се навън, припомняйки си прекрасните безгрижни предУитакърови 

дни“, „…четях по цял ден преди обед и в някои от следобедите, а през остана-

лите Ван Хузиърувах“ (срещах се с Тео Ван Хузиър). 

Накрая стои една малка група оказионализми, чието значение е извън 

обичайната езикова компетенция на читателя и извън фактите на конкретния 

сюжет. За разбирането на тези оказионализми потребителят трябва да впрегне 

енциклопедическата си компетенция – знанията си за различни неща от света 

(събития, исторически, културни и др. факти, литературни герои и пр.) – или 

пък да потърси информация в специализирани справочници. Например за раз-

бирането на смисъла на глагола дюпеня се четящият трябва да го изведе от 

собственото име Дюпен и да знае, че Огюст Дюпен е герой от няколко разказа 

на Едгар Алан По – умен детектив, който разкрива загадки чрез дедукция. Така 

значението на глагола се осъзнава като „досещам се, извеждам логически“, вж.: 

„[Когато не намира в тъмното тоалетката, която възнамерява на претърси, 

Флорънс разсъждава какво в предишното ѝ място не е допаднало на гувернан-

тката и къде може да я е преместила. Тя прави предположение и я открива.] 

Тоалетката беше там! Правилно се бях дюпенила“. Друг подобен глагол е гар-

джъросвам – от името на госпожа Гарджъри, героинята на Чарлз Дикенс от 

романа „Големите надежди“, което е станало нарицателно за жестоко отноше-

ние, т.е. гарджъросвам означава „отнасям се грубо, правя нещо с ожесточе-

ние“, вж.: „…не знаеше какво да прави с шапката си. Гарджъросваше я, мач-

каше я, въртеше я…, подхвърляше я безспир“. Глаголът подкриням (със значе-

ние „слагам под крина“) прави алюзия с библейския израз „…запалят светило 

и го турят под крина“, вж.: „Заради строгите разбирания на чичо за образова-

нието на жените крия красноречието си, подкринила съм го…“. Разбира се, не 

всеки възприемащ притежава нужните енциклопедически знания, така че ко-

ментираните думи биха останали неразбираеми за него. Затова за тях помага 

преводачът, като чрез бележка под линия изяснява извънтекстовите факти, 

даващи необходимата информация, за да се изтълкува значението на оказио-

налната дума. 

4.4. Любопитен аспект на темата е повтарянето на оказионалните думи. 

Противно на теоретичното положение, че оказионализмите са елементи без 



повторна поява, в коментирания текст около 20 оказионални думи имат обик-

новено по две прояви, по-рядко три, а някои елементи и повече. Фактът има 

своето обяснение. Флорънс създава думите за упражнение, а не за моментно 

забавление. Веднъж създадени, те по естествен начин се използват отново, ако 

отново се появи подходяща ситуация за употребата им. Например тайното 

усамотяване на момичето в библиотеката, което е част от ежедневието му, 

естествено предполага повторение в нови речеви условия на вече създадените 

глаголи библиотекирам се и библиотекувам. Подобно е положението във 

всички останали случаи. Най-често повтарящият се оказионален елемент в 

текста е глаголът смисля (15 употреби), следват глаголът самотувам (5 упот-

реби) и съществителните небъдница и четириминутие (по 4 употреби); по 3 

пъти се повтарят библиотекувам, отрудня, впетя се, главоблъскам се, неприс-

тъпван; по 2 употреби имат балетисвам (плюс еднаквокоренен глагол поба-

летисвам), нагоре-надолувам, библиотекирам се (плюс еднаквокоренен глагол 

библиотекирам), омаловъзможничавам, шекспирам, излюбезнича, поглавоб-

лъскам се, непоява, въртоглавие, копнежно.  

Още едно наблюдение заслужава да бъде отбелязано. Повечето оказио-

нални думи са струпани в първата част на текста – докато Флорънс разказва за 

живота си и предизвиква читателското съчувствие и уважение с трудното си 

съществуване и с борбата си за интелектуален напредък и себеутвърждаване. 

Така в първите 60 страници (малко над ¼ част от текста) се срещат 70,55% от 

оказионалните думи. След преломния момент с идването на госпожица Тейлър 

в имението (с. 67–223) оказионализмите не изчезват, но стават по-малко (оста-

налите 29,45% от думите в тройно по-голям текст). Сякаш Флорънс вече няма 

време и сили за такова творческо занимание, заета с титанични (за възрастта ѝ) 

усилия да победи неприятелката си и да запази Джайлс за себе си. 

 

5. Краят на историята 
А ето и завършека на историята. Всички усилия на Флорънс да попречи 

на госпожица Тейлър не сполучват. Затова в посочения в билетите ден за от-

пътуване на парахода към Европа девойката преминава към решителни дейст-

вия. Тя подмамва гувернантката към неизползвания от години кладенец в зад-

ния двор и я бутва вътре. После убива и Тео, който е станал от прозореца не-

волен свидетел на случката. Не помагат нито приятелството, нито молбите – 

момичето хладнокръвно наблюдава как Тео се задушава в последвалия астма-

тичен пристъп, като отказва да му даде инхалатора. След това още по-

хладнокръвно прикрива следите си и си осигурява алиби. С много усилия, но 

без излишни емоции закарва трупа на Тео до дома му и го захвърля в алеята 

пред къщата. После инсценира заминаване на гувернантката – отива с двукол-

ка до гарата в града, с шапката и воалетката на госпожица Тейлър купува би-

лет до Ню Йорк и се постарава да я забележат как се качва на влака; после 

тайно слиза и извървява пеша 11 мили до дома си. Там изгаря шапката и воа-

летката, после уморено заспива в леглото си. Полицаят капитан Хадли приема 

разказа на Флорънс за необяснимото заминаване на госпожица Тейлър и всич-

ко потича по старому в Блайт хаус. 



Такъв е фаталният край на една мрачна история за обсебващата сест-

ринска любов, за едно съзнание, изгубено между реалността и параноята, за 

едно захвърлено дете – талантливо и умно, но разболяно от отредената му съд-

ба. И все пак. Вярно е, че момичето е изправено само срещу живота, вярно е, 

че много от представите му са изкривени, вярно е, че желанието да защити 

братчето си, е истинско и искрено. Но дали параноята (и вероятната психичес-

ка нестабилност) е оправдание за две, а може би дори три, смърти (защото се 

промъква и съмнение за обстоятелствата, при които е загинала и първата гу-

вернантка)? Какво може да оправдае онова, което Тео е почувствал в предс-

мъртната си агония, разбирайки, че момичето, което обича, няма да има ми-

лост към него? Какво може да оправдае отнетата възможност на Джайлс да 

получи майчина грижа и ласка? 

Трагедията на Флорънс разтърсва и ужасява читателя. Това странно, 

потънало във фантазиите си дете всъщност е за съжаление и оплакване. Остава 

ни само да вярваме, че злото в света не е повече от доброто и че въпреки по-

добни зловещи развръзки винаги има едно добро, което да предпази човека от 

отчаянието и от постъпките, прекрачващи чертата на човечността.  
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1. Динамиката при антропонимите се проявява най-вече при именува-

нето на новородените. Това е постоянен процес, както е постоянно раждането 

на нов живот. В него активно се включват родителите и близките на новороде-

ните. Участва и държавата със своята езикова политика, също и учени езико-

веди, държавни служители, т.е. много широк кръг от хора. Те носят отговор-

ност не само пред бъдещето на децата, но и към езика. В този процес се из-

вършват развойни иметворчески процеси, осъществява се движение на имена-

та от ядрото към периферията на системата и обратно, отделните имена при-

добиват различен рейтинг, противопоставят се различни тенденции
1
, сблъск-

ват се традиция и мода, проявява се езиковият вкус на обществото. Поради 

голямото обществено значение на системата от лични имена (ЛИ) те са посто-

янно в полезрението на езиковедите, както и на цялото българско общество.  

Катедрата по български език към Факултета по хуманитарни науки на 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” системно изслед-

ва тези процеси при имената на новородените в община Шумен [вж. Вачкова 

2001, 2010, 2011; Зекерие 2004; Искренова 2016]. В настоящата публикация са 

                                                           
1
 За термина тенденция приемаме определението на К. Гутшмит: „Тенденциите са 

насочени движения в езика в даден период, които могат да се отнасят както за минали 

състояния, така и за съвременното състояние на езика” [Гутшмит 1998: 98]. 



представени част от резултатите върху проучването на ЛИ, дадени на 8631 

новородени в общината за периода 2003-2013 г.
2
 От тях 6731 са именувани с 

християнски ЛИ, а 1900 – с мюсюлмански ЛИ. Избрахме религиозен, а не ет-

нически признак за назоваването на двете основни групи ЛИ, тъй като и едни-

те, и другите се носят от лица от различни етноси. С християнски ЛИ се име-

нуват българи, арменци, евреи, роми-християни и други единични представи-

тели на етноси, живеещи в общината. С мюсюлмански ЛИ се именуват българ-

ски турци, българомохамедани, роми-мюсюлмани и единични представители 

на други етноси. Поради обемни ограничения, тук ще представим само най-

предпочитаните имена от двата типа, дадени на новородени – повторяемите 

имена, с които са именувани най-малко по 10 деца (вж. приложенията). Ще ги 

разгледаме откъм тяхната честота и ще се опитаме да обясним на какво се 

дължи по-високият им рейтинг, и особено на някои от тях. Динамиката при 

този тип ЛИ е най-показателна, тъй като процентно те обхващат най-голям 

брой деца. 

2. От разглежданите тук християнски лични имена (ХЛИ) 87 са мъжки. 

С тях са именувани 2505 от всичко 2999 новородени момчета, т.е. 83,5% от 

момчетата носят най-предпочитаните 87 мъжки ХЛИ (дадени от по 147 до по 

10 пъти). 78 от имената са женски, дадени на 1779 момичета от всичко 3732 

новородени от женски пол, т.е. 49,90%, дадени от 149 до 10. Очевидно е, че 

унификацията при мъжките имена е по-силна, докато при женските има по-

голямо разнообразие. Това важи за всички български имена и от двата вида. 

По данни на Националния статистически институт през 2013 г. в национален 

мащаб новородените момичета са кръстени с 3230 имена, а новородените 

момчета – с 2776 имена [http: //offnews.bg/news/obshtestvo]. 

2.1. При мъжките ХЛИ в Общината през разглеждания период най-

предпочитано е името Александър – с него са именувани 146 новородени деца 

от мъжки пол. Ако прибавим към тях и срещания веднъж вариант Алекзандър, 

двойното име Иван-Александър (дадено на 2 деца), Иван Александар (на 1 де-

те) и съкратения вариант Алекс, дадено на 60 новородени момчета, популяр-

ността на този антропоним би могла да се определи като доминираща. В наци-

онален мащаб се наблюдава силна конкуренция между Георги (дадено през 

2013 г. на 1118 момчета – 3,5%) и Александър (дадено на 1003 момчета – 

3,1%). В община Шумен за разглежданото десетилетие надделява Александър, 

а Георги отива на 3-та позиция. Сред най-предпочитаните ХЛИ (дадени на над 

100 деца) са още Мартин (122), Георги (105) и Даниел (105). В топ 10, както е 

прието да се отбелязва и от други автори, влизат още Кристиян (92), Никола 

(89), Виктор (81), Алекс (60), Ивайло (59), Николай (57). Най-малко от разг-

лежданите тук (по 10 пъти) са давани повторяемите имена Алексей, Андрей, 

Велислав, Давид, Здравко, Иво, Огнян, Тони, Явор. 

                                                           
2
 По данни на отдел „Гражданска регистрация и състояние” (ГРС) към община Шумен. 

Имената не са разпределени според етническата принадлежност на децата, тъй като 

такава информация в предоставения ни материал липсва.  



Сравнението с най-предпочитаните мъжки ХЛИ в община Шумен, да-

дени на новородените момчета през периода 1900 – 2000 г., показва следните 

придвижвания. Тогава в топ 10 влизат мъжките ХЛИ: Георги (172), Николай 

(146), Калоян (142), Иван (127), Димитър (126), Александър (119), Йордан (99), 

Ивайло (98), Мартин (98), Петър (98) [вж. Вачкова 2001: 137]. Името Георги, 

което е най-популярно от предишното десетилетие, сега е отишло на 3-та по-

зиция и е отстъпило първото място на Александър, което име се е придвижило 

от 6-та на 1-ва позиция. Прави впечатление бързото развитие при американиз-

ма Алекс, което през предишния период е било дадено само на 6 момчета, а 

сега – на 60. Друг американизъм, който набира популярност, е Дейвид – с него 

са именувани 19 новородени момчета. В предишното десетилетие не е дадено 

нито веднъж. От първите 10 имена отпадат и се преместват назад Иван (72), 

Калоян (50), Димитър (42), Петър (40), Йордан (37) – все традиционни бъл-

гарски имена, чиято популярност намалява. Иван дълго време е било най-

популярното мъжко българско име (вж. напр. списъка с 40-те най-

разпространени български имена до 1995 г. [Ковачев 1995: 594–595]).  

2.2. При женските ХЛИ (78 на брой, с които са именувани 1982 моми-

чета) най-предпочитано е името Симона, дадено на 149 момичета. Близо до 

него е Виктория (145), най-предпочитано в национален мащаб в цялата страна 

през 2013 г. Симона пък влиза в топ 10, но се намира чак на 9-та позиция. В 

топ 10 при шуменските имена влизат още Александра (85 – женски вариант на 

Александър!), Габриела (81), Сияна (68), Мария (56), Никол (55), Йоана (55), 

Рая (50) и Моника (37). През предишния период, с който правим сравнение, 

най-предпочитаните женски ХЛИ са Десислава, Виктория, Мария, Габриела, 

Гергана, Кристина, Михаела, Теодора, Йоана, Силвия. Трайно е запазило вто-

рото място само името Виктория (дадено тогава на 100 момичета). Няма осо-

бено движение и при Йоана, заемало преди 9-то, а сега 7-мо място в десетката. 

От нея са отпаднали Десислава, Гергана, Кристина, Михаела, Теодора, Силвия. 

Габриела е дадено на 70 момичета. Сияна, с което преди са били записани само 

12 момичета, сега е дадено на 68. Мария от трето място преди (82) сега се пре-

мества назад на 6-то място. Симона, което име заема преди скромното 23-то 

място, сега излиза на първо. Голям скок прави и Никол, което име от 122-о 

място (11) сега се премества в топ 10 и заема 7-мо място.  

3. При мюсюлманските лични имена (МЛИ) най-предпочитаните са 

следните
3
: 

3.1. При мъжките МЛИ 133 са повторяеми (38% от всичките мъжки 

МЛИ). В топ 10 влизат: Емре (38), Джан (26), Ерай (23), Онур (23), Денис (22), 

Емир (22), Мерт (21), Толга (20), Берк (19). С тях са именувани 229 момчета от 

всичко 954 новородени (24%). Интересен резултат дава сравнението с най-

предпочитаните мъжки МЛИ от предходното десетилетие, които са: Мехмед 

(36), Ахмед (34), Октай (31), Айхан (30), Хасан (26), Исмаил (24), Мустафа 

(19), Хюсеин (19), Ерсин (17), Айсун (16). Очевидно е, че при двете групи няма 

                                                           
3
 Данните при мюсюлманските ЛИ са по ръководените от мен дипломни работи на 

Мириам Зекерие [Зекерие 2004] и на Йозлем Искренова [Искренова 2016]. 



съвпадение при нито едно от имената. Най-предпочитаното от предишния пе-

риод Мехмед сега е отишло на 23-то място, Ахмед от второ на 13-то, а Октай 

(3-то преди) не се среща нито веднъж. Останалите са се придвижили на раз-

лични други позиции назад, но все пак остават в групата на повторяемите, а 

Айсун е дадено само на едно дете, т.е. станало е неповторяемо. 

3.2. 946 новородени от женски пол са именувани с 699 женски МЛИ 

(64,3%). 144 (21%) са повторяеми и се носят от 749 новородени момичета. В 

топ 10 влизат: Селин (40), Мелек (28), Мелиса (27), Елиф (25), Делек (23), Алей-

на (20), Арзу (20), Мелис (17), Диляра (16), Еда (16). В предишното десетилетие 

най-предпочитаните 10 женски МЛИ са: Елис (50), Сибел (42), Айлин (38), 

Мюхтебер (32), Мелиса (28), Арзу (27), Фатме (25), Хюкия (23), Мелис (20), 

Емине (19). В двата списъка има 3 повтарящи се имена Арзу, Мелиса и Мелис, 

но са се придвижили нагоре или надолу в скалата на честота. По-интересно е, 

че 7 имена от първия списък са отпаднали от топ 10. От тях Елис, Сибел, Айлин, 

Мелиса, Арзу, Фатме, Мелис, Емине са се придвижили на различни позиции 

назад, а Мюхтебер и Хюкия не се срещат нито веднъж. 

4. Очевидна е динамиката при най-предпочитаните антропоними 

(християнски и мюсюлмански), дадени на новородените от община Шумен 

през разглеждания период. Несъмнено по-голяма е тя при мюсюлманските ЛИ. 

Естествено възниква въпросът нормално ли е това явление и на какво се дължи 

то. Сравнението с имената при други народи показва, че динамика съществува 

навсякъде. Така при чехите през 1994 г. първите 3 имена, с които са именувани 

новородените, са Jan, Tomáš, Martin; Kateřina, Lucie, Tereza, a през 2014 г. 

Jakub, Jan, Tomáš; Eliška, Tereza, Anna. Най-предпочитаните от поляците първи 

3 имена през същите години са съответно: 1994: Mateuzs, Michal, Kamil; 

Karolina, Paulina, Katarzina; 2014: Jacub, Kacper, Antoni; Lena, Zuzana, Julia 

[LN 2015: 15]. При изследваните от нас християнски ЛИ от община Шумен в 

периода 1900–2000 г. най-предпочитаните първи 3 имена са: Георги, Николай, 

Калоян; Десислава, Виктория, Мария. През следващото десетилетие Алексан-

дър, Георги, Мартин; Виктория, Симона, Габриела, а при изследваните тук: 

Александър, Мартин, Георги; Виктория, Симона, Александра. 

5. Една от причините за очевидно по-голямата динамика при българс-

ките антропоними, в сравнение с посочените по-горе други славянски страни, 

е прекалено либералното езиково законодателство. Действащият от 2000 г. 

„Закон за имената на българските граждани” дава приоритетно на родителите 

правото да избират име на новороденото. Единственото ограничение е децата 

да не се назовават с „...осмиващи, опозоряващи, обществено неудобни или 

несъвместими с достойнството и традицията на българския народ” имена 

(Държавен вестник, бр. 20, 2000 г., чл. 5). Липсват обаче законово регламенти-

рани критерии кои имена следва да се отнасят към посочените. Това е оставено 

само на преценката на административното лице, което осъществява записване-

то. Тези лица обаче по принцип не се противопоставят на желанието на роди-

телите. В други демократични страни съществуват редица ограничения при 

процеса на именуването. В Полша функционират компетентни държавни инс-

титуции (Съвет за полски език, Комисия за езикова култура), съставени от 



специалисти, задължени да дават научно обосновано мнение. В полското зако-

нодателство има ограничения при именуването. Например не се разрешават 

имена от чужд произход, когато има полски съответствия. Така не може да се 

изберат имената Джон или Йохан, тъй като в полски език съществува Ян, не 

може също Маргарет или Маргарита, защото в полски има Малгожата [Ми-

хайлова 1997: 411]. 

В Чехия имената се избират от списъка с позволени имена, приложен 

към книгата на общопризнатата за безспорен авторитет в тази област езико-

ведка Мирослава Кнаппова „Jak se bude vaše dítě jmenovat‖ („Как ще се имену-

ва вашето дете‖) [Кнаппова 2010]. В този списък се включени над 14,000 

имена, а в подготвяното за печат ново издание от 2016 г. са добавени още 2500 

имена. Книгата е на разположение във всяка „Матрика” – службата към кметс-

твата, където се записват новородените. Ако родителите искат да дадат име на 

детето си извън този списък, следва да представят научна обосновка, която се 

изготвя, срещу заплащане в срок от 1 месец, от Секцията по ономастика към 

Института по чешки език на Чешката академия на науките или от самата 

Кнаппова. И все пак последната дума има отделът „Матрика” към общината, 

където е родено детето [LN: 2015: 14]. Подобен списък е имало и в България 

към съответната служба в кметствата. Със закона от 2000 г. той отпада.  

Фактическата липса на законови ограничения в България увеличава ва-

риантността при ЛИ. Особено очевидна е тя при мюсюлманските. Сред имена-

та на новородените през периода 2003–2013 г. се срещат варианти като: Бахрие 

– Барие, Амиде – Хамиде, Анифе – Ханифе, Нилайда – Ниляйда, Ясмин – Ясе-

мин, Гюлай – Гюляй, Емрал – Емран, Дилара – в Диляра, Аредин – Хайредин, 

Ася – Асся, Селин – Селина – Силин – Шелин; Атил – Атила – Атиля – Аттила 

– Атилла и пр. По-слаба е вариантността при християнските ЛИ, но все пак и 

там е налице, например: Александър – Алекзандър, Ана – Анна – Ани, Ирен – 

Ирена, Виктория – Викториа, Анжел – Анджел, Антоанет – Антоанета, 

Божан – Божен, Дориан – Дориян, Даниел – Даниелс – Даниъл, Юри – Юрий и 

др. Като цяло вариантността при неповторяемите имена е по-изявена. Срещаме 

я обаче и при някои повторяеми – например Мелис и Мелиса, влизащи в топ 10 

на предпочитаните мюсюлмански ЖЛИ. Очевидно по-голямата вариантност 

при МЛИ може да се обясни с непознаването на турския книжовен език както 

от родителите, така и от административните лица, които извършват записване-

то. Наличието на регулиращ списък, изготвен от специалисти, би ограничило 

това явление. 

6. Какви са критериите, по които родителите избират имена на своите 

деца [вж. Колева 2010]? Тук се проявяват различни фактори, които можем да 

определим най-общо като социални и лингвистични. Те определят и различни-

те наблюдавани тенденции. От една страна, се сблъскват традиция и мода. 

Съществуващата в България и при двата основни вида антропоними (христи-

янски и мюсюлмански) традиция децата да се кръщават на бабите и дядовците, 

e сравнително запазена и тя без съмнение се среща повече при повторяемите 

имена. Запазена до известна степен е и традицията, ако детето се роди на го-

лям религиозен празник, да се именува като съответния календарен светия 



(казва се, че детето е дошло с името си). Тези явления поддържат тенденцията 

към автохтонизация. През последните години обаче точното възобновяване 

на името отстъпва пред избора или създаването на име, което съдържа „буква-

та” на баба или на дядо. Среща се и съставяне на нови имена от вече познати. 

Един от случаите, когато става това, е да се избере/състави име, състоящо се от 

части от имената на двамата дядовци, двете баби или съответните баба и дядо. 

Някои от родителите пък отказват да се съобразяват с тази традиция и избират 

свободно име на детето си, което „да не е кръстено на никого”. Тук случаите 

се разделят според вкуса на им – едни предпочитат, според тях, местни имена 

(християнски или мюсюлмански), а други избират чужди имена. При това се 

търсят по-благозвучни и по-съвременно звучащи имена, а предпочитани в ми-

налото традиционни отстъпват назад по популярност, дори отделни въобще 

отпадат (като Мюхтебер и Хюкия, например). От друга страна, имена, които в 

миналото не се са радвали на популярност, изведнъж стават особено предпо-

читани. Ярки примери в това отношение са например споменатите по-горе 

Алекс, Симона, Никол, Стефани, Емре, Селин и др. Тук, както и в други случаи, 

определено действа модата и тенденцията към интернационализация.  

Една от функциите на антропонимите е пожелателна. Съществува и 

т.нар. защитна функция. Родителите обикновено избират имена на децата си, 

с които се стремят да им пожелаят живот и здраве, успех в живота, сила и 

храброст, положителни качества на характера, телесна хубост, да ги защитят 

от болести или от смърт [вж. Илчев 1969: 11–13]. При момчетата с такива име-

на обикновено се пожелава сила, храброст, мъжественост, царственост и др. 

под. Така най-популярното мъжко християнско име Александър, гръцко по 

произход, означава защитник на мъжете. Виктор пък означава победител, а 

Виктория – победителка. Подобно е значението на Мартин, произлизащо от 

името на бога Марс. Даниел произлиза от името на пророка Даниил, Теодор 

пък съществува и в превод на български – Божидар. Не са забравени и имена, 

носени от прославени исторически личности като Ивайло, Калоян, Констан-

тин, Ростислав, Симеон и др.под. 

Силно е подчертана пожелателната и защитната функция при мюсюл-

манските имена, например: ММЛИ: Джан – душа, Демир – желязо, Умут – 

надежда, Мерт – мъжествен, Кадир – силен, Метин – издръжлив, Севгин – 

любим, Яшар – безсмъртен, съдържащите корен ер (войник, юнак): Алпер, 

Джанер, Ерай, Ердинч, Ертан, Илкер, Сонер, Темер и пр. ЖМЛИ: Селин – 

вълна, струя, изобилие, Диляра – душа, Айлин – луна, Елис, Елиса – бързина, 

лекота, Йозлем – копнеж, Йозге – добра, хубава, Аслъ – истинска, Мелиса – 

красота, Сузан – огнена, Севим – любов, обич и т.н. Често ЖМЛИ произхождат 

от названия на красиви цветя, билки, треви, дървета, плодове, имена на мине-

рали, скъпи платове и пр, като Ачелия – азалия, Ясмин – жасмин, Дефне – да-

финово дърво, Менекше – теменуга, Седеф, Ипек – коприна, множество имена 

с корена гюл (роза): Гюлай/Гюлляй, Гюлачан, Гюлбахар, Гюлджан, Гюлтен, 

Гюлхан, Гюлчин, Гюлшен, Шенгюл, Юмюгюл и др. 

Без съмнение при избора на имена е застъпена и фонетико-

естетическата тенденция. Родителите избират благозвучни имена, като: 



Александър, Мартин, Виктор, Владислав, Веселин; Виктория, Александра, 

Сияна, Михаела, Полина и пр. при християнските ЛИ; Емре, Мерт, Корай, 

Джан; Селин, Мелиса, Ясмин и пр. при мюсюлманските ЛИ. 

Като модна тенденция, застъпена все пак не толкова силно при повто-

ряемите имена, можем да отбележим и увеличаването на честотата при имена, 

носени от популярни артисти, певици, плеймейтки и др. публични лица. При 

повторяемите ЖХЛИ такива са: Алисия, Николета, Преслава, Михаела, Даяна 

и др. При мюсюлманските пък се наблюдава избор на имена от турски сериали, 

като Емир, Мерт, Елиф, Мелек и др. По-голямо е разнообразието от подобни 

имена все пак при неповторяемите, които не са специален обект на настоящата 

работа.  

7. Като цяло динамиката и свързаните с нея тенденции при най-

предпочитаните ХЛИ от община Шумен през разглеждания период не се отли-

чават съществено от предпочитаните ХЛИ в цялата страна. По данни на Наци-

оналния статистически институт през 2013 г. най-предпочитаните ХЛИ, които 

родителите са избирали през 2013 г. за новородените си деца, са Георги, Алек-

сандър, Мартин, Иван, Димитър, Никола, Николай, Даниел, Виктор, Кристи-

ян; Виктория, Никол, Мария, Александра, Габриела, Рая, Йоана, София, Си-

мона, Елена. От тях с шуменските топ 10 при женските ЛИ съвпадат 9 (без 

Елена, което име тук е на 21-ва позиция). При останалите по-голяма разлика 

наблюдаваме при повторяемостта на Симона, което име в шуменската топ лис-

та заема първа позиция по честота, като дори изпреварва, макар и със съвсем 

малко, първото предпочитано в цялата страна име Виктория [http: 

//offnews.bg/news/obshtestvo]. 

8. Най-предпочитаните мюсюлмански ЛИ в национален мащаб през 

2013 г. са Емир, Мерт, Елиф, Еда срещу Емре, Джан, Селим, Мелек в община 

Шумен. Любопитно е, че повечето мюсюлмански ЛИ от региона се употребя-

ват в Република Турция. Немалка част обаче са уникални за България и за об-

щността, което показва известна самостоятелност при традициите и тенденци-

ите, свързани с именуването на новородени. При мюсюлманските МЛИ такива 

са Айан, Алберк, Айледин, Айсун, Бехрин, Джалклин, Джанин, Нехрин, Дьохлет, 

Егит, Едик, Елджисер, Ернах, Нуркай, Райнур, Рексан, Руфидин, Севгюнай и 

др.; при мюсюлманските ЖЛИ: Айслин, Алия, Алтайра, Асилиа, Беная, Бехрин, 

Велис, Вечие, Ейра, Ерчин, Есмира, Далян, Ейра, Ерчин, Есмира, Зюлхан, Ил-

джисер, Люзгяр, Мерхан, Месру, Назле, Нарсечен, Сезара, Юркие и др. Извес-

тна специфика се наблюдава и спрямо останалите региони от страната, където 

са разпространени мюсюлмански имена [вж. Тахир 2004; Искренова 2016: 67–

68]. Все пак следва да отбележим, че това повече е характерно за неповторяе-

мите ЛИ. 

9. В заключение бихме могли да обобщим, че с най-предпочитаните 

лични имена в община Шумен, които родителите са давали на новородените 

си деца през периода 2003 – 2013 г., се поддържат традицията и тенденцията 

към автохтонизация. Има обаче и известен „пробив” при придвижването нап-

ред в скалата на рейтинга на избираните ЛИ, които не отговарят на специфи-

ката на българските имена като посочените по-горе ХЛИ Алекс, Никол, Сте-



фани и др. Интересът към тях е свързан с модата и с тенденцията към ин-

тернационализация. Като цяло обаче явленията при ХЛИ в община Шумен не 

се различава рязко от явленията в цялата страна. По-съществена е регионална-

та специфика при мюсюлманските ЛИ. Прекалено либералното българско ези-

ково законодателство в областта на именуването на новородените води до ва-

риантност, особено при мюсюлманските ЛИ. Необходима е известна законово 

регулирана препоръчителна намеса на специалисти по въпросите на антропо-

нимите, която би улеснила родителите при избора на имена на своите деца и 

би предпазила превантивно системата на личните имена от някои крайности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

І. Предпочитани християнски мъжки лични имена 
1. Александър – 146 

2. Мартин – 122 

3. Георги – 105 

4. Даниел – 105 

5. Кристиян – 92 

6. Никола – 89 

7. Виктор – 81 

8. Иван – 72 

9. Алекс – 60 

10. Ивайло – 59 

11. Николай – 57 

12. Валентин – 55 

13. Галин – 55 

14. Теодор – 55  

15. Калоян – 50 

16. Стефан – 46  

17. Михаил – 45  

18. Димитър – 42 

19. Петър – 40 

20. Борис – 39  

21. Йордан – 37 

22. Кристиян – 35 

23. Мирослав – 35 

24. Пламен – 35 

25. Радослав – 34  

26. Румен – 29 

27. Станислав – 29 

28. Павел – 26  

29. Божидар – 25 

 

30. Галин – 25 

31. Росен – 25  

32. Милен – 24 

33. Християн – 24 

34. Емил – 23 

35. Йоан – 22 

36. Стоян – 22  

37. Асен – 21 

38. Валери – 21 

39. Владислав – 21 

40. Мариян – 21 

41. Христо – 20  

42. Анатоли – 19 

43. Ангел – 19 

44. Антон – 19 

45. Борислав – 19 

46. Дейвид – 19  

47. Атанас – 18 

48. Владимир – 18 

49. Диян – 18 

50. Павел – 18  

51. Веселин – 17 

52. Константин – 17 

53. Радостин – 17  

54. Тодор – 17  

55. Боян – 16  

56. Данаил – 16  

57. Денис – 16  

58. Живко – 16 

 

59. Симеон – 16 

60. Денислав – 15 

61. Стилиян – 15 

62. Габриел – 14 

63. Наско – 14 

64. Светослав – 14 

65. Васил – 13 

66. Венцислав – 13 

67. Любомир – 13  

68. Марин – 13  

69. Митко – 13 

70. Петър – 13  

71. Васил – 11 

72. Дамян – 11 

73. Добромир – 11 

74. Ивелин – 11 

75. Марио – 11  

76. Момчил – 11 

77. Станимир – 11 

78. Ростислав – 11 

79. Алексей – 10 

80. Андрей – 10 

81. Велислав – 10 

82. Давид – 10 

83. Здравко – 10 

84. Иво – 10 

85. Огнян – 10 

86. Тони – 10 

87. Явор – 10 

 

 

 



ІІ. Предпочитани християнски женски лични имена 
1. Симона – 149  
2. Виктория – 145  
3. Александра – 85 
4. Габриела – 81 
5. Сияна – 68  
6. Мария – 56 
7. Никол – 55  
8. Йоана – 55 
9. Рая – 50  
10. Моника – 37  
11. Гергана – 36  
12. Михаела – 34  
13. Магдалена – 33  
14. Полина – 31  
15. Ванеса – 30 
16. Калина – 30 
17. Теодора – 28  
18. Ивайла – 27  
19. Денислава – 24  
20. Кристина – 23 
21. Пламена – 22 
22. Ралица – 22  
23. Даная – 21 
24. Елена – 21 
25. Стефани – 21  
26. Вероника – 20 
27. Ева – 20 
 

28. Йоанна – 19  
29. Николета – 19 
30. Яна – 19  
31. Далия – 18 
32. Елица – 18  
33. Деница – 17 
34. Кристияна – 17  
35. Преслава – 17 
36. Силвия – 17  
37. Даяна – 16 
38. Елеонора – 16 
39. Мая – 16  
40. Надежда – 16 
41. Стефания – 16  
42. Анелия – 15 
43. Борислава – 15 
44. Валентина – 15 
45. Дария – 15  
46. Ивана – 15 
47. Марина – 15 
48. Мартина – 15 
49. Наталия – 15  
50. Ани – 14  
51. Анна – 14 
52. Боряна – 14 
53. Валерия – 14 
54. София – 14  

 

55. Василена – 13 
56. Катерина – 13  
57. Радина – 13 
58. Сиана – 13  
59. Христина – 13  
60. Алисия – 12 
61. Дарина – 12  
62. Галена – 12  
63. Лора – 12  
64. Марияна – 12 
65. Петя – 12  
66. Божидара – 11 
67. Дебора – 11 
68. Ивелина – 11  
69. Кристиана – 11 
70. Маргарита – 11 
71. Мариела – 11 
72. Станислава – 11  
73. Стела – 11  
74. Станислава – 11 
75. Християна – 11  
76. Димана – 10  
77. Елиза – 10  
78. Камелия – 10  
79. Милена – 10 
80. Мирослава – 10 
81. Радостина – 10  
82. Ива – 10  

 

ІІІ. Предпочитани мюсюлмански мъжки лични имена 
1. Емре – 38 

2. Джан – 26 

3. Ерай – 23 

4. Онур – 23 

5. Денис – 22 

6. Емир – 22 

7. Мерт – 21 

8. Толга – 20 

9. Берк – 19 

10. Беркай – 15 

11. Ерен – 15 

12. Дениз – 14 

13. Ахмед – 13 

14. Джанер – 13 

15. Серкан – 13 

16. Корай – 12 

17. Умут – 11 

 

V. Предпочитани мюсюлмански женски лични имена 
1. Селин – 40 

2. Мелек – 28 

3. Мелиса – 27 

4. Елиф – 25  

5. Дилек – 23 

6. Алейна – 20  

7. Урзу – 20  

8. Мелис – 17 

9. Диляра – 16 

10. Еда – 16 

11. Елис – 16 

12. Синем – 16 

13. Айлин – 14 

14. Есин – 13 

15.  Иляйда – 13 

16. Дамла – 12 

17. Аслъ – 11 

18. Есра – 11 

19. Ипек – 11 

20. Дуйгу – 10 
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The article focuses on a little-known dictionary of foreign words from the early 

twentieth century. Its author was the Turnovo cultural activist Mosko Moskov. An attempt is 

made to the dictionary dates, to describe its composition from emilogoiya, thematic groups 

semantic features, spelling and more. 
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В библиотеката на семейството ми от дълги години заема място едно 

малко томче със заглавие „Речникъ на чужди  думи въ езика ни” с автор М. 

Москов. То е четвърто допълнено издание, дело на пловдивското книгоизда-

телство „Отец Паисий” и печатница „УспҌхъ”. Книжката носи №1 от пореди-

цата „Речникъ” и е с размери 75 х 115 мм – достатъчни форматът да се назове 

джобен; наброява 392 страници. 

Естествено е един толкова стар речник да провокира филологическото 

ми любопитство и първото, от което се заинтересувах, бе годината на издаване, 

тъй като тя не беше обозначена нито на корицата, нито в издателското каре в 

края на речника, каквото липсваше. Това обаче не се оказа лесно, тъй като не 

можех да се опра за сравнение на много данни. Явно бе, че изданието е от пър-

вата половина на ХХ в., тъй като се виждаше, че е спазен първият официален 

български правопис – т.нар. Дриновско-Иванчевски, установен с „Упътване за 

общо правописание” чрез Окръжно №1083 от 05.02.1899 г.  Става дума за 

следните норми: 

 Последователно буквите ъ и ь се пишат в края на думите, завърш-

ващи на съгласен звук – напр. предговоръ, магнитъ; писмоводитель, болесть, 

кость, день 

 Членната форма при имената от женски род, завършващи на ь, се 
прибавя след него – областьта, речьта 

 Буквата Ҍ се пише на етимологичното си място трҌбва, 

производнитҌ, нҌкоя 



 
 

 

 
 

 



 Вокалът [ъ] се означава с буквите ѫ и ъ според етимологията на ду-

мите – скѫпъ, рѫцетҌ; върти се, поглъщамъ 

 Окончанието за множествено число на многосричните съществи-
телни имена от мъжки род е -и: закони, началници, кораби 

 При имената от мъжки род е възприето писането на пълна и кратка 
членна форма според синтактичната служба на имената, което обаче не се 

спазва стриктно: на няколко места само в предговора на страничка и половина 

има две отклонения в полза на кратката членна форма – напр. речникътъ 

(им.п.), но произхода (им.п.), речника (вин.п.). Мекият вариант на членната 

форма също присъства, като поставянето му на места следва механично пра-

вилото да се членуват с него думи, образувани не само със суфикса -тель, но и 

съдържащи звуковата комбинация тел – напр. капителя 

 Членната форма за множествено число при съществителните, при-
лагателните и причастията от мъжки и женски род е -тҌ: думитҌ, артериитҌ; 

консулитҌ, кардиналитҌ; нуждаещитҌ се, рентгеновитҌ 

 Окончанията на глаголите от I и II спр. в сегашно време в 3 л. мн.ч. 
се отбелязват с букви -а/-я: срҌщатъ, ставатъ, търсятъ, знаятъ се

1
. Спома-

гателният глагол съм в 3 л. мн.ч. се пише сѫ. 

От това става ясно, че речникът е издаден или преди, или след периода 

22.07.1921 – 15.08.1923 г., в който е бил валиден правописът на земеделското 

правителство на А. Стамболийски – т.нар. Омарчевски правопис. 

*** 

Книгоиздателството „Отец Паисий” в Пловдив, където е издаден 

джобният речник, бе следващият обект на моя интерес. То е собственост на 

хасковлията Симеон Василев, който открива през 1914 г. квартална книжар-

ничка с указаното име. Постепенно тя се разраства дотолкова, че през 1930 г. С. 

Василев открива и антикварен отдел, а три години по-късно предлага достъпна 

за обществото библиотека към нея от над 10 000 тома. В енциклопедията на 

българската книга се посочва важният факт, че от 1916 г. насетне С. Василев 

издава 145 книги с джобен формат, между които и речници. По време на плен-

ничеството му в Сърбия (1918–1921 г.) съпругата му отваря и печатница, но-

сеща също името „Отец Паисий” [Гергова 2004: 110]. Следователно речникът 

би трябвало да е отпечатан след този период. 

*** 

Най-вече любопитството ми бе привлечено от личността на автора на 

речника – Моско Груев Москов
2
. Той е роден на 12.09.1862 г. в гр. Лясковец. 

                                                           
1
 По обясними причини примери за 1 л. ед.ч. не са намерени. 

2
 Погрешно фамилното и бащиното му име са разменени в няколко електронни източ-

ника, напр. в електронното списание Литературен свят [вж. http://literaturensviat. 

com/?p=107788 или http://liternet.bg/publish22/m_moskov/index.html, посл. отворени на 

05.03.2016], както и на други места. От родословието му е видно, че името на баща му 

е Грую Москов [http://www.geni.com/people/%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%BE-

%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%-

http://liternet.bg/publish22/m_moskov/index.html
http://www.geni.com/people/%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/600000000574420919
http://www.geni.com/people/%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/600000000574420919


Получава солидно образование в две семинарии – в Петропавловския манас-

тир над Лясковец и в Одеса, след което завършва литература и социални науки 

в Женевския университет. Завърнал се в родината, след двегодишно учителст-

ване в Русе Москов се установява във Велико Търново. Старата столица е съх-

ранила паметта за елитния учител и ерудирания филолог, за писателя, прево-

дача, публициста, археолога и планинаря М. Москов. Той е блестящ учител в 

мъжката гимназия, последователно директор на девическата, повече от 10 го-

дини директор на новооснованата в Търново Народна библиотека, основател и 

председател на туристическото дружество „Трапезица”, инициатор на разкоп-

ките на църквата „Св. 40 мъченици” и възраждането на археологическия музей 

в Търново [Алексиев], секретар, а по-късно и председател на Археологическо-

то дружество. В продължение на 55 години М. Москов, „възрожденец по дух и 

енциклопедист по знания… оставя за поколенията шест стихосбирки, пет но-

вели, сто и седемнадесет сбирки с разкази и повести, много исторически и 

литературни изследвания, преводи от руски и френски език” [Недева 2015]. 

Всичките изследвания и публикации на М. Москов (повече от 430, от които 

над 70 превода) в областта на историята, археологията, фолклора и социалния 

живот, литературно-критическите и литературно-историческите му съчинения 

са с родолюбива тематика [Литературен свят URL]. Неговият “Френско-

български и българско-френски речник” през 1902 година е определен от 

Френската академия на науките като “най-доброто на Балканите речниково 

средство за усвояване езика на Молиера” [Недева 2015]. Впечатляваща е лич-

ната библиотека на търновския интелектуалец: събирана в продължение на 60 

г., тя съдържа хиляди томове, от които през 1931 г. българистът Леон Болио – 

най-големият разпространител на български книги във Франция [Танчев 2010] 

– купува 4000 тома, сред които са първите български печатни книги, вестници 

и списания, за да ги дари на библиотеката на Националния институт към Па-

рижкия университет [Гергова]
3
.  

Остава активен до смъртта си през 1947 г. Има един син – д-р Моско 

Москов Москов, – който не оставя наследници. 

*** 

През 1901 г. търновският издател Иван С. Вителов отпечатва Московия 

„Джебенъ речникъ за чуждите думи въ нашия език”, в който авторът използва 

псевдонима М. Велинов.  По един екземпляр от него днес се намира в две 

библиотеки: в НБ „Кирил и Методий” и РБ „Иван Вазов” в Пловдив. Речникът 

е преиздаден през 1907 г. с леко промененото заглавие „Джебенъ речникъ за 

чуждите думи въ езикъ ни”. 

                                                                                                                                                      
B2/600000000574420919, посл. отворен на 5.03.2016], следователно Москов е фамил-

ното име на автора 
3
 Това е най-ценната българистична сбирка във Франция, в която се намират редки 

ценни книги от Българското възраждане, липсващи в България. 

http://www.geni.com/people/%D0%B4-%D1%80-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2/600000000574420919


Отскоро са два екземплярите и на това издание: в НБ „Кирил и Мето-

дий” в София и в РБ „Любен Каравелов” в Русе
4
. Един брой от поредно изда-

ние през 1911 г. на същия речник с непроменено заглавие (отново на търновс-

кия издател И. Вителов) се намира в бургаската РБ „П. К. Яворов”; още един 

екземпляр от 1911 г. се предлага в електронния книжен аукцион
5
. Важно в 

случая обаче е, че в изданието от 1901 г. се посочва, че е трето допълнено, а в 

4-то издание от 1907 г. – че първото е през далечната 1896 г. Екземпляр от това 

първо издание засега не е открит в никоя от народните библиотеки в България. 

Страниците на джобните речници издават, че обемът им с всяка поредно изда-

ване набъбва и ако третото издание е 372 с., то последното през 1919 е с 448 с. 

обем. 

*** 

Тези издания на джобния речник навярно са основата, върху която М. 

Москов (все с псевдонима М. Велинов) е правил по-нататъшните натрупвания, 

за да се появи неговият „Речник на чуждите думи в езика ни”, излязъл в тър-

новското издателството на Ив. С. Вителов през 1919 г. с обем 528 с. Следва-

щото издание – от 1921 – вече е правено в Пловдив, в книжарницата „Отец 

Паисий”; наброява 576 с. Пак в Пловдив, но в печатницата на Бр. Г. Йонови, се 

издава речникът и през 1925 г. с обем от 379 с. Форматът и на трите издания е 

голям – 19 см. 

Загадка остава в такъв случай екземплярът, с който разполагам – той 

има джобен формат, но заглавието му („Речникъ на чужди  думи въ езика ни”) 

насочва към издадените след 1919 г. речници. Интересна подробност предс-

тавлява заглавието на поредицата на изданието от 1921 г. и на екземпляра, с 

който разполагам: „Библиотека Речник №1”. То претендира също така да е IV 

допълнено издание, като предговорът му говори за трето: „Въ това трето изда-

ние сѫ прибавени още надъ 1 000 думи, така че речника става доста пъленъ” 

[Москов б. г.: 4]. Вероятно предговорът от третото издание е пренесен меха-

нично. Никъде в библиотечните каталози не се описва този речник; за речник 

на М. Москов без година се споменава единствено в е-списание „Литературен 

свят”. 

                                                           
4
 Оказва се, че е наличен още един екземпляр на изданието от 1907 г. Той е подарен на 

14.01.2015 г. на Русенската регионална библиотека. Ето и част от текста на публикаци-

ята за дарението: „Джебен речник на чуждите думи в езика ни“ подариха вчера редак-

торките в електронното новинарско издание „Русе плюс“ на регионалната библиотека 

„Любен Каравелов“. Малката книжка с размери 5,5 на 8,5 сантиметра е издадена през 

1907 година във Велико Търново, като издател е един от известните и тачени до днес 

търновлии Иван Вителов. … „Джебен речник“ е съставен от М. Велинов, като първото 

издание е било направено пак от Вителов, но още през 1896 година...” [Пигулева 2015]. 
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 Вж. http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94-

%D0%B6%D0% B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D-

1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87-

%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%B

C%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0

%20%D0%BD%D0%B8 (посл. отворен на 06.03.2016). 

http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94%D0%B6%D0%25%20B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8
http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94%D0%B6%D0%25%20B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8
http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94%D0%B6%D0%25%20B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8
http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94%D0%B6%D0%25%20B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8
http://knizhen-pazar.net/index.php?option=add_book&id=697462&title=%D0%94%D0%B6%D0%25%20B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8A%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%8A%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D1%8A%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8
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За щастие, попаднах на публикувана част от писмо на М. Москов до 

пловдивския издател С. Василев, който инициира нова стъпка в изпадналото 

си след войната в разруха издателство: да създаде библиотека „Речник”, която 

ще започне с издаването на Московия речник. М. Москов му пише: „С голямо 

удоволствие се съгласявам на сумата 1000 (хиляда) лева, която ми предлагате. 

Предлагам от мене си и друго условие: да внасям при всяко ново издание при-

бавки и подобрения, щом ми се съобщи, че ще става ново издание… Искам да 

пущам изданието си всякога поправено и добре стъкмено”
6
 [Величков 2001]. 

Писмото е от 31 август 1920 г. и тъй като издателството подновява работа през 

следващата година, то може да се предположи, че речникът излиза в началото 

на 1921 г. (т.е. преди 22 юли 1921 г., когато официално се публикува упътване-

то на министър Ст. Омарчевски от земеделското правителство на Ал. Стамбо-

лийски за правописна реформа).  

*** 

Каквито и да са обстоятелствата и причините за издаването на въпрос-

ния речник, за неточното или пък липсващото му библиографско описание, от 

значение е преди всичко съдържанието му. За съжаление, то не може да бъде 

сравнено с по-ранните издания, тъй като те са недостъпни (поне на този етап). 

Сам за себе си обаче речникът издава обилна и значима информация. 

За да бъде поставен в съответния контекст на поредицата български 

речници на чуждите думи, е необходимо едно по-голямо изследване, което да 

ги проследи, сравни  и анализира хронологично. Известно във филологическа-

та наука е, че първият речник на чуждите думи излиза преди Освобождението 

– това е „Краткий речник за чуждестранните речи, които ся нахождат в бъл-

гарский язик” от Теодор Хрулев, отпечатан през 1863 г. в книгопечатницата на 

Христо Ваклидов в Браила. След Освобождението са известни три речника: на 

Тодор Коджов в две части от 1890 и 1882 г.
7
 – „Речник, който съдържа 4000 

чужди думи, които са употребяват в българския език” [вж. Божилова], и на 

Евтим Дабев – „Речник на най-употребителните чужди думи, които се срещат 

в български език”, излязъл през 1896 г. в книжарница „Наука”, Силистра; как-

то и „Чървен речник на най-употребителните чужди думи, които се срещат в 

българския език” на същия автор, излязъл в издателство „Труд” в Сливен през 

1901. 

В такъв случай ненамереното първо издание на „Джебенъ речникъ за 

чуждите думи въ нашия език” от 1896 г. на М. Москов се появява след речника 

на Т. Коджов и едновременно с първия речник на габровския социалист. Добре 

би било те да се сравнят, което ще представи една по-обективна картина на 

употребяваната чужда лексика от това време, и това би било тема за едно 
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 Писмото се съхранява от починалия през 2014 г. син на издателя проф. д-р Васко 

Василев, основател на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (бив-

шият Земеделски колеж в Кърджали). 
7
 Вероятно има грешка в годините, което се коментира и от авторката на статията М. 

Божилова, вж. http://abcdar.com/pubs/Bojilova%20-%20Rchnikyt%20na%20Todor....pdf 

(последно отворен 07.07.2016). 

http://abcdar.com/pubs/Bojilova%20-%20Rchnikyt%20na%20Todor....pdf


предстоящо изследване. Така Московият речник няма да бъде сравняван тук, а 

описван сам за себе си, което е допустимо за подобен род изследвания. 

*** 

Всеизвестно е, че лексиката на един език в голяма степен представя 

картината на езиковия свят на ползвателите му. Структурирането на словния 

запас, функционирането и развитието му са в пряка връзка с техния живот, с 

народопсихологията. Лексиката е огледало за степента на развитие на култура-

та и науката, за стопанския живот в цялост. Ето защо речникът на М. Москов е 

запечатал един времев фрагмент, в който се употребяват чужди лексикални 

средства, намиращи се (според него) през първите две десетилетия на ХХ в. в 

речта на българите. Това са думи, от една страна, с известен стаж в езика, но и 

думи – от друга страна, – които изискват поради относителната си новост сво-

ето тълкуване. Така за съвременната лексикография би било любопитно да се 

види какви думи съдържа словникът на речника и каква е семантичната им 

характеристика; какви са различията в плана на изразяване (в правописа и фо-

нетичната, морфологичната и словообразувателната адаптация на думите); от 

кои езици главно се заимства и какви тематични полета покрива заетата лекси-

ка. Недостатъците и достиженията на труда на М. Москов биха показали труд-

ния път, по който тръгва младата българска лексикография след Освобожде-

нието; биха проявили контраста между тогавашното и днешното състояние на 

лексикографската наука. 

Първото в техническо отношение, върху което се спира погледът на 

ползващия речника, е правописът на лексикалните единици. Така например 

прави впечатление, че само срещу 5 думи, заети главно от латински с начални 

au-, транскрибирани с начално ау- в съвременния български език, стоят много 

повече транскрибирани с начално ав- и дори с аф-: напр.
8
 автопсия, авреол, 

аврит, афтобиография. Някои от заемките, съдържащи днес вокалното съче-

тание оа, са записани с уа: аксесуари, будуар, буржуазия, тротуар. Мекостта 

на съгласни пред вокала [о] се предава в повечето случаи чрез съчетанието 

йо/ио (актйор, аматйор, булйон, контролйор, танциор), а по рядко чрез ьо 

(понтьор, суфльор). Колебанието при предаването на меките съгласни пред [о] 

издава липсата на правописна стабилност у пишещия българин. Тя се дължи 

на честите промени, започнали от предложението на Историко-филоложкия 

клон на Българското книжовно дружество през 1884 г. да ги отбелязва чрез 

съчетанието йо, минали през установения през февруари 1899 г. от Дриновско-

Иванчевския правопис начин да ги записва с ьо, достигнали до юли 1921 г., 

когато след предложение на Б. Цонев (т.нар. правопис на министър Ст. Омар-

чевски от правителството на Ал. Стамболийски) буквата ь се изхвърля и ме-

костта на съгласните пред [о] се записва с йо, за да се възстанови старото пра-

вило само две години след това.  

                                                           
8
 Примерите, които илюстрират коментирано явление, далеч не го изчерпват; по-

нататък ще се изреждат без обобщението „напр.”. Правописът на думите се запазва, 

като не се предават буквите ѫ, ѭ, ѣ, както и краесловните ерове. Коригирани според 

съвременния правопис са малките и големите букви при собствените имена. 



Палатализации и депалатализации, както и много други разлики със 

съвременния правопис, се дължат на колебания в предаването на чуждата дума: 

дали да се транслитерира или транскрибира, като се отчитат и правописът или 

произношението ѝ в езика посредник; как да се предадат при транскрипция 

неприсъщите на българската фонетична система гласни и съгласни; да се ува-

жи ли звучният съгласен в краесловие, или да се предаде с буква за беззвучен; 

да се запише ли с буква х специфичният консонант, близък до българската 

съгласна [х], или да се пренебрегне; дали съчетанието шт да се запише с буква 

щ, или да се транслитерира; да се запише ли редукцията, или да се игнорира и 

т.н., и т.н. За това свидетелстват заемки като азарт, аксолбанти, апартеман, 

булдок, бюрлеск, вегитарианци, гестрит, гилйотина, дагон
9
, игемония, кивгир, 

караван, манекин, минеатурен, мушкат (вм. мускат), наргеле, палиачо, фери-

боут (срв. англ.  ferry boat), центавър, штандарт, штурм. Вероятно пътищата 

на заемане са обяснение на правописни двойки от типа на хумор и юмор. Не-

узнаваеми са думи като друди/друнди и друнеизъм, предадени днес с друид и 

друидизъм. Последните два примера, както и други – напр. идеолози, лавини, 

лагуни – са илюстрация за това, че заглавната дума не винаги е представена от 

форма в единствено число.  

Впечатление прави още и фактът, че липсват думи с начално й – само 

две са лексикалните единици, съвпадащи със съвременните речници на чужди-

те думи
10
, започващ с начално й и те са предадени със съчетанието ие: иерар-

хия и иерархически. 

Към всичко това следва да се прибави, че думите са записани, без да се 

отбележи ударението. Липсват и всякакви граматични характеристики или 

граматични форми, както и промени, настъпващи при други форми освен ос-

новната. След чуждата дума се предава съкратено с курсив (което понякога не 

се спазва) произходът ѝ – лат., гр., нем., анг., фр., ар., евр. и др. Липсват бе-

лежки за стилистичната принадлежност на думата, за сферата, в която се упот-

ребява, за специфичната ѝ хронологична или териториална отнесеност, както и 

номерация за отделните значения на полисемантичните думи. Не са рядкост 

печатните и печатарските грешки 

Изброените недостатъци, разбира се, не са съзнателно търсени, нито 

изтъквани от мен, за да се омаловажи трудът на М. Москов. Напротив – несъ-

ответствията в сравнение със съвременните речници на чуждите думи показва 

пътя на формиране на логиката на фонетичната (и следователно – правописна-

та) и морфологичната адаптация на чуждите думи в българската лексика.  

Ако обемът на съвременните речници
11

 на чуждите думи надхвърля 

отдавна 40 000 думи [Бояджиев 1986: 293], то Московият речник е доста по-

скромен. Речникът е дело на един единствен автор, отдал живота си на фило-
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фия: БАН, 1982. 
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Илчев. София: БАН, 1982 и излезлите след него речници. 



логията и историята, писателството и преводачеството, на учителството, биб-

лиотечното и музейното дело, който едва ли е имал достъп до достоверни из-

точници по отношение на етимологията, на когото са липсвали традиция, спе-

циализирана литература и изследвания. Въпреки това той успява да нареди в 

него повече от 4600 думи, влезли в употреба от ползвателите на българския 

език – не само писатели, преводачи, учени, журналисти, общественици, поли-

тици, но и хора без специални интереси и високо образование. Необходимост-

та да се изтълкуват тези думи е доказателство за духовното развитие на бъл-

гарското общество, за неговата модернизация и приобщаването му към дости-

женията на европейския начин на живот и мислене през ХIХ и първите две 

десетилетия на ХХ в. За това говорят заемки като абсент, абитуриент, елект-

ромотор, еманципация, емиграция, епидемия, еротически, ескадра, ефект, 

етнография, импресионизъм, импровизация, индустрия, инспирирам, казино, 

калорифер, ловелас
12

, лозунг, лотария, неглеже, нонсенс, тартюф
13
, телефон, 

фирма, футбол и мн.др.  

Авторът на речника не посочва кои са източниците му, както и крите-

риите, според които е направен подборът на думите. Предполага се, че нали-

чието на трите речника на Т. Коджов и Е. Дабев, които вероятно е имал пред 

себе си за пример, дългогодишната преводаческа и писателска дейност, както 

и – да не се подценява – четенето на разнообразна литература, общуването с 

образовано общество силно са повлияли за подбора на думите, включени в 

речника. Естествено е при тези обстоятелства, както и при съвременните реч-

ници, субективният фактор да е неминуем, в този случай, разбира се, доста по-

силен.  

Тематичните полета, покрити от чуждите думи в речника на М. Мос-

ков, са най-разнообразни и не може да се каже кои преобладават и кои са по-

малобройни. Те са от областта на  

 архитектурата и строителството (абака, абациса, абсида, абсциса, ман-

сарда, ниша, партер),  

 на бита и ежедневието (абажур, карамел, комфорт, котлет, майонез, 

манто, лукс, метреса, мобилирам, некролог, рандеву, реклама, реноме, 

риск, росбиф, рулетка, сандвич, спорт, томбола, тоалет, турист, фри-

зура, ярд), 

 на военното дело (абордаж, абордирам, канонада, картеч, рекрут, рот-

мистър, сержант),  

 на занаятите, професиите и хобитата (адвокат, кариера, колега, навига-

тор, нумизматика, ориенталист, пилот, юрисконсулт),  

 на изкуството и културата (абатута, абонент, абонамент, кармин, кар-

навал, колорист, концерт, коринтски стил, лувър, ноктурно, обелиск, 
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пантеон, партитура, пейзаж, реквием, реставратор, речитатив, солфе-

джио, сопрано, суфльор),  

 на икономиката, банковото дело и индустрията (абасаменто, компенса-

ция, конверсия, конто, рекамбио), 

 на медицината и анатомията (абдомен, абдуктор, аблактация, аблепсия, 

аборт, абрупция, абсес/абсцес, инфлуенца, кардиология, катаракта, ла-

рингит, мигрен, невралгия, склероз, стерилизация, терапия), 

 на образованието (магистър, лицей, методика, ректор, семестър, сту-

дент), 

 на общата научна терминология и философията (абанация, абсолют, абс-

трахирам, абсурд, корелати, мотивирам, натурализъм, обект, онтоло-

гия, парадокс, рационализъм, силогизъм, синтез/а, структура), 

 на обществото, политиката и правото (абдикирам, аболюционист, абсо-

лютизъм, каста, квестор, коалиционно министерство, кодекс, кодифика-

ция, комуникация, конвенция, конвент, конкубинат, корупция, криминален, 

лозунг, магистратура, манифест, мизерия, милитаризъм, милиция, ми-

тинг, монархия, моногамия, обструкция, парламентаризъм, патент, пле-

бесцит, радикал, ратифицирам, республика, сателит, синдикат, социа-

лен, суверенитет, юрисдикция), 

 на природата и точните науки (аат
14
, абистин, абсорбирам, лаборатория, 

лилия, манометър, металургия, молекула, орбита), 

 на религията (абат/иса, абревиатор, абдал, кардинал, легат, литания, 

реформация, семинария, синод). 

Най-интересни за филолозите са термините от областта на езикознани-

ето, поетиката и художествената литература: абревиатура, абецедарий, абзац, 

абреже
15
, аорист, архаизм

16
, лингвистика, лингвист, магабхарата, мадригал, 

новела, омоними, патуа, плагиат, полиглот, пурист и пуризъм, ресензия, си-

некдоха, синтаксис, солецизъм, сонет, строфа, студия, суфикс, сюжет, тав-

тология, троп. Интересно е тълкуването на заемката филология – значението ѝ 

е ограничено само до ʼезикознаниеʼ.   

Впечатление прави, че някои от чуждите думи имат различно от съв-

ременното значение – авария, автомат, адекватен, адепт, адресат, ажур, 

азарт, азил, академик, актуалност, амбулантен, амортизирам, ампула, ана-

лизирам, анестезия, ансамбъл, антиподи, аорист, апанаж, апартеман, апели-

рам, апокалипсис, арматура, деколте, декан, дракон, драма, кавалерство, 

катастрофа, конституция, контингент, майонез, марони, мираж, опозиция, 

пионер, сезон, сантименталност, сеанс, факир, фаянс и др. Причините биха 

могли да са различни. Една от тях е важното обстоятелство, че М. Москов не 

отбелязва пътя, по който е влязла думата в българския речник. Той винаги дава 

най-старата етимология на думата, което не обяснява в кой от езиците посред-
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 Аат – ʼчервен скъпоценен камък от Японияʼ. 
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 Абреже – ʼсъкращение на някое съчинениеʼ. 
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 Суфиксът -изъм без епентетично [ъ] (като архаизм) е рядкост – срв. с антропизъм, 

аскетизъм, далтонизъм. 



ници тя е добила това значение. Т.напр. авария означава ʼа) загуби от кораби и 

стоки при нещастен случай, б) мито от кораби, влезли в пристанищетоʼ; арма-

тура – ʼразни съоръжаванияʼ; декан – ʼпрофесор и председател на професорс-

ките събрания в университетитеʼ; кавалерство – ʼдостоинствоʼ; майонез – 

ʼстудено ядене от риба и другоʼ; факир – ʼкалугер, просякʼ. 

Преобладаващата част от чуждите думи са представени само с едно 

значение, което е обяснимо: животът на повечето от тях, на новозаетите (в 

сравнение с традиционно употребяваните) тепърва предстои, следователно 

предстои и обогатяването на семантичния им обем. Т.напр. думата акция е 

представена само със значението си като финансов термин: ʼсвидетелство за 

вложена сума в общ капитал, срещу което може да се вземе припадающата  се 

печалбаʼ. Все пак обаче се забелязват и многозначни думи, напр.  абрупция 

(ʼсчупване на кост; изпущане на думи в речтаʼ), абсида (ʼвсяка точка от елип-

тичния кръг на звезда, в който тя се намира на най-близко и най-далечно разс-

тояние от оная звезда, около която се върти; всяка полукръгла част от здание, 

сводʼ), антракс (ʼскъпоценен камък; злокачествен цирей), апломб 

(ʼсамоувереност; в архитектурата – вертикалната линия към равнината на хо-

ризонтаʼ), апокризия (ʼотделяне на излишната влага от човешкото тяло; възра-

жениеʼ).  

При запознаване с речника привлича внимание и фактът, че има и не-

актуални лексикални единици, които не присъстват в съвременните речници. 

Това са думи като автотип, адоратйор, акмата, аквилон, аколада, аксиос, 

алдермен, амюзетен, аналист, анахорет, антипират, антропренйор, апагма, 

апастия, апемфазис, апокалазма, апостема, апофазис, апофтегма, бухалтер, 

додоли, домострой, гаван, институтка, маади, мина
17
, рутили, укроп

18
. Инте-

ресното в случая е, че някои думи – напр. гаван (у Москов ʼпристанищеʼ, а в 

речника на руския език – ʼчаст от акваторията на водоемʼ), бухалтер (у Мос-

ков и в речника на руския език – ʼсчетоводителʼ), домострой (у Москов 

ʼзаглавие на поетични съчинения през ХVI в. за наредбата на домашния жи-

вотʼ, а в речника на руския език – ʼпаметник на руската литература от ХVI в., 

съдържащ съвети за домакинските и семейните дейностиʼ) – са актуални за 

руския език. Това навежда на предположението, че измежду източниците на М. 

Москов има и руски речник на чуждите думи. Предположението може да се 

подкрепи и с други случаи, напр. с руската форма карниз, предаваща с [а] неу-

дарения вокал [о] от гръцката дума κορνίζα, или магараджа, в която заемка 

беззвучният велар се предава според руското произношение с [г]; с республика, 

която в западноевропейските езици е без с. Това впрочем обяснява озадачава-

що малкия брой на руски заемки – посочени са само 4 думи.  

Подразбира се, че в един речник на чуждите думи е важно да се посочи 

етимологията им. Това е важна страна от работата на лексикографите: „от-
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 В значение ʼизражение на лицетоʼ. 
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 Укроп е обяснена като ʼстоплено вино, подсладено и подлютено с чер пиперʼ. Ети-

мологията не е посочена. Вероятно съвпадението с руската дума за копър укроп е слу-

чайно. 



делните думи имат различни възможности за етимологично обяснение в зави-

симост от това, дали са преки заемки или са дошли у нас посредством други 

езици, дали в езика посредник или в нашия език са претърпели фонетични, 

морфологични или други някои промени” споделят авторите на академичния 

„Речник на чуждите думи в българския език” от 1982 г. [с. 9] М. Филипова-

Байрова, С. Бояджиев, Ел. Машалова и К. Костов. В речника на М. Москов 

известна част от думите са с непосочен произход – те съставят към 7~8%, кое-

то е твърде малко количество, като се имат предвид възможностите на етимо-

ложката наука в началото на ХХ в. Останалите думи винаги са посочен като 

влезли директно в българския език, а това за повечето от тях не би могло да 

бъде достоверно. Напр. думата арест според академичния речник е заета от 

средновековния латински през немски и руски; у М. Москов е посочен директ-

но латинският ѝ произход. Друг фрапиращ пример за заета направо от латинс-

ки е думата комунизъм, която според съвременните етимолози е влязла от 

френски през руски и която познавачите на Ботевото творчество асоциират със 

„Символ-верую на българската комуна” – навярно най-ранната поява на заем-

ката в българската лексика. 

Непосочването на езиците посредници е най-вероятното причина за 

превеса на заемките от латински произход – те са около 40% от общото 

количество. Естествено почти всички (като се изключат дошлите от балканс-

кия латински като оцет, комка, олтар, цар, кмет, комин и др. [вж. Бояджиев 

1986: 192]) влизат в речника на българите опосредствано – чрез т.нар. между-

народна културна лексика: през руски и романските езици, главно френски, 

които М. Москов отлично е владеел. Може да се предположи, че завършилият 

Женевския университет филолог е имал за образец френски етимологичен 

речник, в който се посочва латинският произход на повечето международни 

думи от областта на културата, обществения живот и науката  – да не забравя-

ме, че е автор на най-ползваните френско-български и българско-френски реч-

ници от началото на ХХ в. до Втората световна война. Така в речника може да 

се видят страници, в които половината от думите, а и понякога и повече са 

посочени като латински по произход, напр. преторианци, претория, претор, 

преекзистенция, префект, префектура, префикс, прецедент, преюдиция, при-

ват-доцент или конфирмация, конфискация, конфискувам, конфликт, кон-

формисти, конфортатиф, конфуз, концентрация, концентрирам, консепция, 

концепт, заели цялата страница. 

Следващата по многобройност група са заемките от гръцки – те със-

тавляват към 30% от общия брой. Към старите известни заемки, намерили 

трайно място в българския речников запас – от старобългарските преводи, от 

естествените контакти между българи и гърци през вековете, от образовател-

ния билингвизъм на възрожденския българин, – се нарежда една внушителна 

група думи. Пътят на тяхното проникване е разнообразен, но може най-общо 

да се каже, че представляват международна културна лексика, влязла също 

чрез руския и романските езици. М. Москов обаче ги посочва само като гръцки, 

без да отбелязва езика посредник. Те са от различни области на науката, рели-

гията, обществения живот, напр. епархия, епиграма, епитаф, епиграф, епиде-



мия, епидерма, епизод, епизоотия, епикуреец, епик, епилепсия, епилог, еписто-

ла, епитафия, епитет, епистоларен, епиникий, епитимия, епически, епод, епо-

пея, заели цяла една страница. 

По многобройност след тези две групи думи се нареждат думите, заети 

от западноевропейски езици, като преобладават тези от романските и особено 

от френски – броят им съставлява към 19% от цялото количество. Освен от 

френски (напр. афиш, баланс, валс, гамен, гид, дофин, душ, ескадрон, желатин, 

журнал, компанйон, мираж, нюанс, парфюм, рандеву, суверен, талон, трико, 

фарс, флакон), между тях може да се намерят доста думи от немски (бакен-

барди, лазарет, лакмус, лозунг, ракета, рейс, филистер, флюгер, херцог, цокол, 

шафер, шпация), английски (ватерклозет, док, д/жури, комодор, лилипут, 

мармалад, рекорд, стоп, тост, хумор, чек, яхта), италиански (бандит, венде-

та, виолончело, каватина, карнавал, либрето, тантела, фиаско), испански 

(ауто-дафе, камарила, ласо, реал, тара,), от холандски (дюйм, дюни, катер, 

ювелир, юнга), от скандинавските езици (валкири, викинги, руни). 

Твърде малко са думите от източните езици – посочени за арабски, 

персийски, турски, татарски. Обяснение би могло да се намери във факта, че 

дълговременната употреба на онези от тях, които нямат синоними и са оби-

чайни в ежедневната реч (от типа на юрган, чанта, кафе, гювеч, кюфте, лале, 

кеф, късмет, тенджера и др. от битовата сфера), не се възприемат като чужди 

и вероятно според М. Москов нямат място в един речник за чужди думи. На-

истина като арабски (везир, велаят, имам, ираде, кааба, кадия, кайме, караван, 

карат, мечет, минаре, редиф, рамазан, халат, харем, хашиш), персийски (ба-

лаган, мирза, суфизъл, юрта), турски (байрам, бакшиш, зар, мескебе, рая, 

софта, ятаган), татарски (хан) са посочени думи, които в следосвобожденска-

та действителност нямат висока честота на употреба. Те са не повече от 3% от 

целия словен състав. 

Малко са и посочените думи от еврейски – около 30-ина (напр. велзевул, 

кабала, левити, месия, мамон, рави). Единични са думите от други езици: от 

индийски/санскрит (раджа, веда), унгарски (хусар), китайски (ханхузи), мон-

голски, румънски, грузински. Съвсем слабо са представени славянските ези-

ци: посочени са 11 полски (вензел, жупан), 4 руски (домострой, дума) и 1 

сръбска. 

В някои от случаите етимологията е сгрешена. Могат да бъдат дадени 

за пример латинската дума апарат, която е посочена за гръцка; тюркската аул 

пък – за латинска; латинско-френско-руската бизон – за холандска; японската 

микадо – за английска; руската балалайка – за татарска дума и т.н. За сметка 

на това думи като забвение, кумир, одър, рак, чийто произход е български, се 

посочват пък за чужди. 

 Известна част от думите в речника (7-8%) са без посочен произход. 

Може да се каже, че рядко той не се подразбира – напр. лак е посочена като 

персийска, но глаголът лакирам няма отпратка за произхода, който би било 

логично да е персийски също. Така е с почти всички словосъчетания, които по 

правило са с непосочена етимология, вероятно защото са със смесен откъм 

произход състав: напр. дамоклиев меч, диференциално изчисление, дорически 



стил, елевзински тайнства, еманационно учение, инструментална музика, 

ирационална величина, кадетски корпус, каноническо право, карболова кисели-

на, наркотически средства. Други думи пък съдържат в тълкуванието обясне-

ние на произхода си, напр. Ариадна – ʼдъщеря на критския цар Минос, която 

дала на Тезея връв, с която той влязъл в лабиринта и убил минотавъра (драко-

на)ʼ; дулцинея – ʼлюбовница на Дон Кихот; изобщо любовницаʼ; Зороастър – 

ʼстар персийски мъдрец, който живял 600 г. до Р.Хр.ʼ. Примерите илюстрират 

и присъствието на доста собствени имена, предимно антропоними, които често 

са записани с малки букви. Тълкуването на чуждите думи в речниковата ста-

тия е разнообразно. Понякога напомня по-скоро за двуезичен речник – предс-

тавя се нейното съответствие в български, напр. журнал – ʼдневник, списание; 

вестникʼ; замък – ʼкула, крепостʼ; лустро – ʼлак, лъскавинаʼ и др. Преобладава 

обаче енциклопедичното обяснение, типично за чуждоезичните речници, напр. 

жупан – ʼу южните славяни племенен водител, княз, управител на жупаʼ; ма-

гистрант – ʼлице, което е издържало изпита си за магистър, но не е още защи-

тавало дисертациятаʼ; оратория – ʼмузикална драма, чието съдържание е взето 

из Светото писаниеʼ и под. 

 Като несъвършенство може да се приеме тълкуването с друга чужда 

дума. Такъв е случаят напр. с арена – изтълкувана чрез ʼмегдан за борбаʼ; па-

ралич – чрез ʼдамлаʼ; софа – чрез ʼмендерʼ. Примерите доказват още веднъж, 

че голяма част от т.нар. турцизми, радващи се на широка употреба, не се осъз-

нават като чужди. Липсата на лексикографска традиция (по отношение не само 

на този тип речници) се вижда в редките случаи на неясна дефиниция, напр. 

бамалин е изтълкувана като ʼсхоластическо название на първия вид умозаклю-

чение от четвъртата фигураʼ; казйолен – ʼдържавен на хазнатаʼ; нормално – 

ʼучилище за подготвяне на основни учителиʼ; консумация – ʼхарча, употребя-

вамʼ; хаос – ʼбезреденʼ и под.  

Впечатление прави оценъчното тълкуване. То издава предразсъдъците 

на европейското и в частност на патриархалното българско общество преди 

стотина години. Така например вандали е обяснена като ʼврагове на науката и 

на изкуствата, които разграбиха Римʼ; викинги – като ʼнякогашни разбойници в 

Скандинавияʼ; донжуанство – ʼлюбене, влачене подир жени; човек с любовни 

приключения; името на един Байронов геройʼ; канкан – като ʼигра с неприс-

тойни движенияʼ; лесбоска любов – като ʼнеестествена любов, разврат на жени 

една с другаʼ.  

Любопитни са обясненията на редица думи. Т.напр. френската дума 

апропо е изтълкувана с наречието ʼразгелеʼ; доцент – ʼпреподавател в някое 

висше училище, но няма още професорска титлаʼ; жестикулация – 

ʼтелодвижениеʼ; инцидент – ʼслучки с приключенияʼ; тропически – ʼгорещʼ;  

флирт – ʼлюбовен спорт, закачкиʼ.  
Изтъкнатите недостатъци не накърняват достойнствата на речника, об-

ратното – показват трудностите, които първите български лексикографи е 

трябвало да преодолеят: липсата на специализирана подготовка и на традиция, 

недостигът на етимологични изследвания, самотността в такъв род начинания. 

Въпреки това те дръзват да поставят началото със скромността на възрожденс-



ките си предци, които не са се блазнели от евтина слава и не са търсели похва-

ла за труда си. Такъв е именно и Моско Москов, който със своя „Речникъ на 

чужди  думи въ езика ни” се проявява като вещ и скрупульозен филолог. 
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Известно е, че въпросителните изказвания са едни от най-широко из-

ползваните в ежедневната комуникация. С една част от тях се задават въпроси, 

за да се попълни липсваща информация. С втора част успешно се реализират 

други комуникативни цели и, като се използва ангажиращата вниманието на 

събеседника въпросителна структура, в най-висока степен се дава израз на 

емоционалното състояние на говорещия. Ш. Бали отбелязва, че в обичайната 

речева практика е почти невъзможно да се зададе въпрос, който да има чисто 

разсъдъчен характер. „В огромния брой от случаите (хората) изразяват с него 

една или друга потребност или желание, което неизменно е свързано с емо-

ции“ [Бали 1961: 309].  

Обект на внимание в настоящото изложение са една група квазивъпро-

сителни изказвания (въпросителни изказвания с невъпросителна функция, 

несъщински въпросителни изказвания), съдържащи в структурата си фразео-

логизъм или изграждащи структурата си с фразеологизъм, тип: Хайде сега, 

залъците ми ли ще броиш; Какво ти влиза в работата кой какъв е; С кой 

акъл го взех това … направо ми иде да се застрелям. Тези конструкции прив-

лякоха интереса при работа върху несъщинските въпроси в разговорната реч 

във връзка с факта, че в голяма част от случаите наличието на фразеологизъм в 

изказването е един от маркерите на квазивъпросителността. Това доведе до 

необходимостта да се проследи как са представени въпросните фразеологизми 

в специализирани справочници. Работата по-нататък коментира условията и 

резултатите от съчетаването на въпросителна дума и фразеологизъм. Изслед-
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ването се позовава на примери от устна реч от ежедневното общуване
1
 и на 

описани във фразеологичния речник на българския език [Ничева и др. 1974; 

1975] структури с квазивъпросителен характер. 

 По традиция фразеологизмите се разглеждат като устойчиви по състав 

и значение лексикални единици за назоваване на определени понятия със сил-

но изразена експресивна функция като: обирам си крушите, дера кожи, бия 

тъпана, карам през пръсти. Като основни признаци се възприемат тяхната 

възпроизводимост, структурна неразложимост и семантична цялостност
 
[Геор-

гиев, Русинов 1983:127]. По структура това са словосъчетания или изречения 

[Ничева 1987:19]. 

Когато са част от квазивъпросително изказване, фразеологизмите вли-

зат в комбинация с различни въпросителни думи − пълнозначни и непълноз-

начни. Характерно е, че въпросителната структура не цели търсене на инфор-

мация от събеседника, както би се очаквало заради наличието на въпросителна 

дума, а се използва за изразяване на съобщение, напр.: Какво ми влиза в рабо-

тата (= Не ми влиза в работата, значение: Не желая да се намесвам в нищо, не 

се интересувам от нещо, което не ме засяга), на подбуда, напр.: Къде си вреш 

гагата … (= Не си ври гагата, значение: Не се меси, не се намесвай там, където 

не трябва), на различни типове емоции, напр.: Гемиите ли са ти потънали 

(ирон. Употребява се, когато някой се е намусил или умислил, без да има сери-

озна причина за това). Поради наличието на фразеологизъм смисълът на конс-

трукциите не се извежда от значението на отделните елементи, а от тяхната 

съвкупност. Много от структурите се употребяват като речеви щампи, които 

не се конструират всеки път, а се използват наготово в типови ситуации. По-

ради това, че удовлетворяват във висока степен основните характеристики на 

разговорната реч за спонтанността на изказването и липсата на предварителна 

подготовка за него, те са изключително удобни за употреба и в ежедневното 

общуване се срещат много често. 

Наблюдаваните фразеологизми могат да се обособяват най-общо в две 

групи: 1) фразеологизми със структура на квазивъпросителни изказвания; 2) 

фразеологизми в състава на квазивъпросителни изказвания. Разликата е съ-

ществена – в първия случай фразеологизмът е релевантна част на квазивъпро-

сителната структура, а във втория случай той просто е употребен в квазивъп-

росителна структура, но не е релевантен за изграждането ѝ като такава. Съот-

ношението между двете групи е решително в полза на първата. Обща особе-

ност на изследваните въпросителни структури е изобилието от емоционални 

частици, съпътстващи изказванията: ами, ама, ам, еми, ма, а, е, бе, които с 

изключение на бе, са в началото на изказванията, напр.: Ама на тебе какво ти 

играят очите, а; Кво ти пука за нея, ма; Кви мерки да взема, бе. Графика ми е 

пълен. 

 

                                                           
1
 Разговорните примери са от лично събиран корпус, както и от Архива по разговорна 

реч на Катедрата по български език на ШУ „Епископ Константин Преславски“. 



Фразеологизмите със структура на квазивъпросително изказване 
имат въпросителната дума в състава си и не съществуват без нея. Например в 

изказването Къде дават така … да ми се прибираш по 1-2 часа всяка нощ 

фразеологизмът е къде дават така; самата въпросителна структура означава 

„никъде не дават така“, а в контекста на употреба се оформя смисъл „не мо-

жеш/не е позволено да се прибираш по късно всяка нощ“. Въпросителната 

дума може да бъде пълнозначна (въпросително местоимение и наречие) и не-

пълнозначна (въпросителна частица). Във фразеологизмите се използват пъл-

нозначните въпросителни думи кой, какъв, колко, кога, къде, как, защо, що 

(когато не е съкращение от защо) и въпросителните частици ли, нима, да. С 

най-висока фреквентност са фразеологизмите с въпросителните местоимения 

какъв и кой и с въпросителната частица ли.  

Фразеологизмите с кой оформят две разновидности. В едни случаи кой 

има приименна употреба, а в други – приглаголна. Именните структури с кой 

са от вида: Кой дявол ме накара …; На кой господ да се моля; С кои уста 

ядеш; Кое време е; От кое време те чакам и др. Глаголните структури са от 

вида: Кой ми сра в гащите; Кой те бие по главата …; Кой ти разбира от 

военна музика и др. Въпросителното местоимение кой се среща във фразеоло-

гизмите и в останалите си форми за винителен и дателен падеж, вж. съответно: 

На кого ги продаваш тия; Кому ги разправяш; Кому ще накривиш и др. 

Много честа употреба има фразеологизмът Кой знае за изразяване на 

„неизвестно е, не се знае“. Още по-честа е разширената схема Кой знае + К, 

където в позицията на К може вариантно да се появи всяка пълнозначна въп-

росителна дума от вида: Кой знае какъв; Кой знае какво (що); Кой знае кога 

(докога, откога); Кой знае колко; Кой знае къде (откъде, докъде); Кой знае от 

кои времена и др.  

 По аналогичен начин се употребява и фразеологизмът Кой те пита, 

който също се разширява с К-дума – модел Кой те пита + К, където в позици-

ята на К освен пълнозначна въпросителна дума може да се появи и въпроси-

телна частица ли, въвеждащи подчинено изречение от вида: Кой те пита кога 

ти е байрама; Кой те пита колко ти струва калпака; Кой те пита мъжка ли 

е магарицата; Кой те пита бръснат ли владиката и др.  

Групата на фразеологизмите в квазивъпросителна структура с какъв в 

състава си също е представена с много и разнообразни примери. В част от тях 

въпросителното местоимение изгражда глаголни словосъчетания, а в друга – в 

именни, вж.: Какво да обърнем; Какво ми е на сърцето; Какво ми влиза в кеси-

ята; Какво има да яде и да пий (възклицание, с което се подчертава, че някой 

има много да пати, очаква го нещо много лошо); Каква стана тя; Какви ще ги 

ровя; Какви ще ги дъвча; и С какъв акъл; С какво сърце; С какви очи; На какъв 

ред докарвам някого; На какъв край ще изляза; Какъв вятър ме довя и др. 

Сред квазивъпросителните структури има и такива, които са изградени 

с въпросителната дума що, която е в синонимна употреба с какво, напр.: Що 

ще магаре на сватба; Що ще куче в черква (употребяват се, за да се изрази 

учудване от нещо неуместно); Що ще лисица на пазар (употребява се, когато 

хитър човек не се явява на места, където присъствието му е неудобно или е 



опасно); Що ти трябва да правиш на дяволско село черква (със значение „не 

се залавяй с нещо, което може да ти донесе неприятности, от които можеш да 

си изпатиш“).  

Въпросителното местоимение колко е в квазивъпросителната структу-

рата на фразеологизми като: Колко пари ти струва; Колко калпаци ще опусте-

ят; Колко вода изтече; Колко акъла ще ми дойдат; Колко е на хиляда полови-

ната и др.  

Фразеологизмите с кога обичайно имат двойно употребена въпроси-

телната дума в симетрично построена квазивъпросителна структура като: Кога 

баба пръднала, кога замирисало; Кога стана калайджия, кога му почерня зад-

ника; Кога ковач кова, кога му дупе почерня; Кога станал ага, кога завил чал-

ма.  

Въпросителното наречие къде (съкратена форма де) във фразеологизми 

с квазивъпросителна структура има употреби като: Къде ти е ума; Къде ти са 

очите; Къде дават така; Къде се намираш; Къде да зарежем; Къде ще вървя; 

Къде ще му излезе края; Къде е Киро на кирия; За къде сме; Де тоз господ и др. 

Симетрична структура на квазивъпроси с двукратно употребена въпросителна 

дума имат фразеологизмите с къде от типа: Де го чукаш, де се пука; Де дялат 

дърветата, де падат треските; Де е расло, де е пасло; Де ме сърби, де ме 

чешеш. 

В същата група могат да се посочат и структури с въпросителните ду-

ми накъде, откъде, напр.: Накъде отива приказката; Откъде духа вятъра.  

Специфичен фразеологизъм е структурата Откъде – накъде със значе-

ние „по каква причина, с какво право, как така, защо пък (при изразяване на 

някакво недоумение, недоволство или несъгласие с нещо)“. 

Въпросителното наречие защо (що) е с ограничен брой употреби във 

фразеологизми от коментирания вид: Защо (що) ми трябва таралеж в гащите; 

Защо (що) ми трябва на баир лозе; Защо (що) ми трябва от мечка ремък; За-

що (що) не си те прибере господ и др. 

От въпросителните частици, образуващи фразеологизми с невъпроси-

телна употреба, с най-висока честота е ли, която изгражда глаголни и именни 

структури, като съотношението между двете употреби е с лек превес на имен-

ните. С приглаголна употреба на ли са структурите: Нямаш ли уста; Отбира 

ли ти свиня от кладенчова вода; С куче в чувал влизал ли си; Струва ли си 

труда; У баща ти врати видял ли си; Дойде ли на моята (дума); Чер гологан 

губи ли се; Ще яде ли Хасан баница; Ядваш ли, куме, печено прасе; Циганин 

пастърма суши ли; Отбира ли ти магаре от магданоз и др. С приименна 

употреба на ли са фразеологизмите: За лукова глава ли съм; На мене ли ще ги 

разправяш; На туршия ли ще правя; Медал ли ще ми дадат; Сливи ли имаш в 

устата; В гроба си ли ще нося…; Баба ти госпожица ли е; Биволи ли водиш; 

Бога ли разпнах; Вкъщи вода ли извира и др. 

Въпреки че въпросителната дума нима е стилистически маркирана като 

придаваща книжовен характер на изказа, тя се среща в структурата на редица 

фразеологизми: Нима седи с бога коляно до коляно; Нима го е записал господ 

на рабоша си; Нима си на шарена крава телето; Нима си с две глави и др. 



Въпросителната частица да, която обичайно е съкратен вариант на да 

не би да изгражда следните фразеологизми с квазивъпросителна употреба: Да 

не са ти потънали гемиите; Да не ме е газил трамвай; Баща ти да не е 

джамджия; Ти да не си с две леви ръце; Той да не е с две глави; Да нямаш во-

сък в ушите; Да не съм липова сянка; Да не съм правен в кратуна; Да не съм на 

гроб камък и др. 

Макар и с по-малко представители, но са налице и фазеологизми с ед-

новременна употреба на пълнозначна въпросителна дума и въпросителна час-

тица: Какви ли сватове още ще ми води (какви ли незаслужени неприятности 

трябва да изпитам, да изживея от някого); На кой ли цар на времето (иронично. 

Неизвестно кога); Кой ли си е затрил срама да си го намерил (иронично. Казва 

се за безсрамен човек, който заявява, че го е досрамяло). 

В рамките на групата се наблюдава синонимна употреба на фразеоло-

гизми, построени с различни въпросителни думи. Най-голям е броят на фразе-

ологизмите с какъв и с кой, вж.: 

С какъв акъл (ум) ще му дадеш пари и С кой акъл (ум) ще му дадеш па-

ри; 

С какви очи ще го погледнеш и С кои очи ще го погледнеш; 

На какъв ред съм и На кой ред съм (намирам се в лошо положение, 

състояние); 

Какъв вятър те отвя насам и Кой вятър те отвя насам. 

Въпросителните думи кой (какво) и ли се използват във фразеологиз-

мите: 

Какво ми влиза в работата и Влиза ли ми в работата; 

Кой те пита кога е байрама и Пита ли те някой кога е байрама; 

Кой те пита бръснат ли кадията и Пита ли те някой бръснат ли ка-

дията. 

Въпросителните думи какъв и що образуват фразеологизми като: 

Какво търсиш в гръстето и Що търсиш в гръстето; 

Какво ми влиза в работата и Що ми влиза в работата. 

Фразеологизми с кой и ли съставят квазивъпросителни структури от 

типа: 

Кому (на кого) ги разправяш и На мене ли ще ги разправяш. 

Възможно е въпросителните частици да и ли също да изграждат сино-

нимни фразеологизми в квазивъпросите: 

Да не са ти потънали гемиите в морето и Гемиите ли са ти потъна-

ли в морето; 

Да не съм липова сянка и Липова сянка ли съм; 

Да не играя хоро и Хоро ли играя. 

Освен представената синонимия, породена от различни въпросителни 

елементи в структурата, е възможна и друг вид синонимия – на фразеологизми 

с въпросителна структура и на фразеологизми с невъпросителна структура, от 

вида:  

Що ми трябва да баир лозе и Не ми трябва на баир лозе; 

Кой те бие по главата и Никой не те бие по главата; 



Кой знае колко и Бог знае колко; 

Кой знае кога и Бог знае кога; 

На кого ги продаваш тия и Не ми ги продавай тия; 

Влиза ли ми в работата и Не ми влиза в работата; 

Притупал ли е тъпана и Не е притупал тъпана; 

Струва ли си труда и Не си струва труда; 

В гроба си ли ще ги нося и Не ще нося в гроба си; 

Господа ли съм замерял с камъни и Не съм замерял господа с камъни; 

Бога ли разпнах и Не разпнах бога; 

Кол ли ще забия и Не ще забия кол; 

На туршия ли ще правя (нещо) и Не ще правя на туршия. 

Интересно е да се отбележи и синонимията на фразеологизми с еднаква 

въпросителна дума и сходен строеж, но с различен лексикален състав на фра-

зеологичния израз. В по-голяма част от случаите това са двойки изрази от типа: 

Що ми трябва на баир лозе и Що ми трябва таралеж в гащите; 

Що ми трябва от мече ухо лъжичник и Що ми трябва от мечка ре-

мък; 

Какви трици ще ям и Какви ще ги дъвча; 

На туршия ли да ги правя и На чорба ли да ги варя; 

У баща ти врати видял ли си и У вас врати няма ли; 

Къде (де) е Илия на кирия и Къде е Кольова кирия. 

Еднотипни по строеж и синонимни по значение са и следните няколко 

фразеологизма със симетрична структура: 

Кога стана ковач, кога му кожа почерня; 

Кога стана въгленар, кога му почерня врата; 

Кога стана калайджия, кога му почерня задника; 

Кога се село засели, кога псета лавнаха; 

Кога стана ага, кога зави чалма. 

 

Фразеологизмите в състава на квазивъпросителни изказвания 
имат тази специфика, че въпросителната дума не е част от самия фразеологи-

зъм; в конкретното изказване фразеологизмът е елемент от квазивъпросител-

ната структура, но по правило може да съществува и извън нея. Квазивъпроси-

те са изградени в общи линии със същите въпросителни думи, както при фра-

зеологизмите от първата група, като се забелязва известно увеличение в чис-

леността на групите квазивъпроси с как, докога и да.  

Употреба в квазивъпросителна структура с кой имат фразеологизмите: 

Кой бяга от късмета си; Кой ти вади душата, ти сам си го поиска това; 

Кой ти мъти главата, аз само ти казвам; Кой му прави мили очи, бе, само 

го поздравявам. 

Фразеологизмите, които са засечени в квазивъпросителни изказвания с 

какъв, са от вида: Какво бързаш като пале пред майка си; Какво ти бъркам в 

очите; Какво ще си правиш труда; Каква уста е отворила; Какъв му е ос-

тър езика; Какво си върти очите на четири; Какво се правиш на ни лук ял, 

ни лук мирисал; Какво бягаш като ужилен; Какво се запъваш като магаре 



на мост; Какво ми дойде до главата; Какво се въртиш като муха без глава 

и др. 

Въпросителни структури с как и фразеологизъм са напр.: Как ти дойде 

наум…; Как да му вадя думите с ченгел; Как си вадят очите само с тия 

гоблени; Как бързо си дигна багажа …; Е как да вържа двата края с тая 

пенсия; Ама и тя как си намери майстора само; Като защитя как ще ми 

падне товар от плещите; Как ми падна в ръчичките; Ама и тия в парла-

мента как си облажиха душицата, направо …; Как ми се е набрала душата; 

Как имаш очи да ме молиш за това; Как върти опашка пред шефа и др. 

Квазивъпросително значение придобиват фразеологизми с въпросител-

ната дума къде в изказвания като: Къде си буташ гагата, където не ти е ра-

бота; Къде си вреш носа навсякъде; Къде си пъхаш пръста, дето скърца 

вратата; Къде вървиш като пале пред майка си и др. 

Въпросителното наречие докога в квазивъпросителни изказвания с 

фразеологизми се среща в примери като: Докога ще се сърдиш за щяло и не-

щяло; Докога да стоя в сянка; Докога да превивам гръб на чужда нива; Доко-

га ще преливаш от пусто в празно; Докога ще се водиш по чужд акъл; Доко-

га ще си вадиш очите на тая мижава светлина; Докога ще се буташ между 

шамарите; Докога ще мериш улиците, късно е вече и др.  

Въпросителната частица ли е изключително употребявана в квазивъп-

роси в съчетание с фразеологизми. Както е известно, синтагматически тя може 

да се свързва с всякакви части на речта, като стои след тях в изказването. В 

наблюдаваните случаи най-чести са комбинациите на ли с глагол (глаголна 

група) и име (именна група), вж. съответно: Даваш ли си сметка колко ме 

ядоса; Ти нямаш ли уста да си поискаш кафе, че Иван пращаш; Дойде ли си 

на думата; и Сметка ли ще ми водиш колко ракия съм изпил; Чавка ли ти е 

изпила мозъка; Ти с две леви ръце ли си, че аз ще ти режа хляб; Ума ли си 

загуби, та тичаш подир такава…; Оставих го на масата, в ръцете му ли 

трябваше да го дам; Аз хамово семе ли съм; Вдън земята ли потъна тоя 

човек и др.  

Въпросителната частица да, съкратено от да не би да, в квазивъпроси-

телни структури с фразеологизми се използва също много удобно в примери 

като: Ума ти да не е в краката; Сърцето ти да не е циганско; Ръцете ти да 

не са на задника вързани; Той да не е от друго тесто замесен; Вие да не сте 

си плюли в устата; Това да не ми е паднало от господа; Аз да не съм от сол 

да се стопя; Той да не е слънце да огрее навсякъде; Ти да не си им светил, че 

да знаеш…; Аз да не съм лукова глава; Ти да не си станала с гъза нагоре. 

И в тази група един и същ фразеологизъм може да бъде използван в 

квазивъпросителни структури с различни въпросителни думи. Най-много са 

възможностите за употреба в структури с две различни въпросителни думи, но 

се срещат и употреби с три и с четири въпросителни думи. Корелациите между 

въпросителните думи могат да бъдат различни: какъв и как; какъв и ли; как и 

ли; как и къде; да и ли; какъв, как и ли; какъв, докога и къде; какъв, как, докога 

и къде.  



Групата на фразеологизмите с корелация между въпросителните думи 

какъв и как е най-голяма. Изграждат се квазивъпросителни изказвания като: 

Какво мигаш като мишка в трици и Как само мига като мишка в 

трици, чак не може нищо да каже; 

Какво свиваш рамене, нали беше там и Ма как свива рамене, като че 

за първи път чува…; 

Какво стоиш като обран поп и И как стои като обран поп. Направи 

нещо, де; 

Какво си правиш устата. Няма да ти мине номера и Как си прави 

устата, направо е като лисичка; 

Какво го усукваш по килифарски. Казвай направо и Пък как го усуква 

по килифарски, само и само да не даде пари…; 

Какво въртиш очите на четири. От тука нищо няма да вземеш и 

Как върти очите на четири, ама нищо не му казах. 

Въпросителните думи какъв и ли са в структурата на квазивъпроси с 

фразеологизмите: 

Хващай се на работа. Какво се правиш на дръж ми шапката. и На 

дръж ми шапката ли ще ми се правиш. 

Фразеологизми в квазивъпросителни структури с как и с ли има в при-

мери като: 

Как ще му вземеш на босия цървулите. Нищо не чакай от него. и На 

босия цървулите ли ще му вземеш; 

Как не ти стига акъла, че те само ще те оскубят и Не ти ли стига 

акъла, че това е краят. 

Квазивъпросителни структури с фразеологизми и въпросителните думи 

как и къде има в примерите: 

Как бързо вдигна бялото знаме само, чак ме изненада и Къде ще 

вдигне бялото знаме, бе. Че той е такъв инат; 

Как му вдигна мерника, направо се плаша и Къде да му вдига мерника 

по-нагоре, то и така не се стига. 

 Въпросителните частици да и ли са част от структурата на квазивъпро-

си с фразеологизъм като: 

Ти да не ме прати за зелен хайвер бе и Ти за зелен хайвер ли ме пра-

щаш. Направо те убивам. 

Един и същ фразеологизъм може да влезе в структура с трите въпроси-

телни думи какъв, как и ли в квазивъпросите: 

Какво има да преливаме сега от пусто в празно; Как прелива цял час 

от пусто в празно, направо ме уби; От пусто в празно ли ще ми преливаш 

сега; 

Започвай, де! Какво си скръстил ръце; Как си скръстил ръце като 

началник; Ма ти скръстил ръце ли ще ми стоиш цял ден; 

Досега беше добре, пък сега какво те прихванаха белите братя; Как 

го хванаха белите братя, ма като побесня…; Какво се наежи, белите братя 

ли те хванаха; 



Какво ще сееш на корена му ряпа; Как ще сееш на корена му ряпа, бе. 

Този човек толкова е направил за теб; На корена му ряпа ли ще сееш сега.  

Квазивъпроси с един и същ фразеологизъм и с четири различни въпро-

сителни думи (какъв, как, докога и къде) са случаите:  

Какво ще си хабиш нервите за глупости; Ма ти луда ли си. Как ще си 

хабиш нервите за глупости; Докога ще си хабиш нервите заради чуждите 

грешки; Къде ще си хабиш нервите за такива работи; 

Какво ще си хабиш патроните напразно; Как ще си хабиш патро-

ните, то не си струва; Докога ще си хабиш патроните на вятъра; Зарежи 

бе, къде ще си хабиш патроните само. 

 

Семантиката на квазивъпросителните структури с фразеологизми е 

сложно взаимодействие от отвлеченото значение на фразеологизма и значени-

ето, придавано от квазивъпросителния елемент. Например в изказването Да не 

съм лукова глава изразът лукова глава означава „нещо нищожно, незначително, 

маловажно; нищожество“ и оформя значение на конструкцията „аз не съм ни-

щожество“; от своя страна квазивъпросителната употреба на въпросителната 

дума (естествено с помощта на специфична интонация) придава на целия израз 

значение „аз съм значим човек“. 

В семантичен аспект разглежданите квазивъпросителни изказвания на 

първо място могат да имат характер на реторични въпроси и на практика да 

изразяват съобщение, напр.: Как ще вдигна мерника (= Ще вдигна високо мер-

ника); Как ми се е набрало на душата (= Набрало ми се е много); Колко вода 

ще изтече (= Много време ще мине); Колко капи ще опустеят (= Много хора 

ще измрат да определен момент) и др.  

 Знае се, че при реторичните въпроси положителната форма на глагола 

изразява отрицателно съобщение и обратно. Положителни конструкции с от-

рицателно значение са напр.: Кой бяга от късмета си (= Никой); Чорба ли ще 

ги варя (= Няма да ги варя); Хоро ли да играя (= Няма да играя хоро); Със све-

та ли си (= Не си със света); Ти ли си най-умния на баща си и майка си (= Не си) 

и др. Случаите с отрицателно оформено квазивъпросително изказване със зна-

чение на положително твърдение са по-редки, напр.: Какви дяволи не щеш (= 

Всякакви дяволи има); Чер гологан губи ли се (= Не се губи); Вадят ли се кес-

тени с голи ръце (= Не се вадят); Ти да не си с две леви ръце (= Не си с две леви 

ръце) и др. 

Голяма група са конструкциите с функция на косвени подбуди. В тях 

въпросителната дума и фразеологизмът обединяват сили за подтикване на съ-

беседника към нещо, но по заобиколен и същевременно силно експресивен път. 

Например изразът Да ти вадя думите с ченгел ли всъщност изразява „няма да 

ти вадя думите с ченгел“, а с развързване на фразеологизма значението на це-

лия израз става „говори де, казвай де“. По подобен начин функционират и 

структури като: Какво се правиш на дръж ми шапката; Какво бързаш като 

пале пред майка си; Къде се буташ между шамарите; Залъците ми ли ще 

броиш; На мене ли ще ги разправяш; На краставичар краставици ли ще про-

даваш; Пак ли навири чашката и др. 



Косвено изразяване на пожелание също е възможно за разглежданите 

конструкции. Това по-често става под формата на клетва или директно поже-

лание да се случи нещо лошо на събеседник, напр.: Защо не си те прибере 

господ; Що се не споминеш; Що не се гръмнеш и др. Макар и рядко, между 

квазивъпросите се срещат и такива, които изразяват положително очакване и 

пожелание за добри случки в бъдеще: Де тоз господ; Какво да обърнем; Къде 

да зарежем и др. 

Същевременно разглежданите конструкции са силно емоционални и 

това до голяма степен произтича от наличието на фразеологизъм в тях. Чрез 

конструкциите се изразява обикновено негативно отношение на говорещия 

към предмета на общуването, към казаното от събеседника, към нещо от обс-

тановката или от по-широкия социален контекст. Квазивъпросителното изказ-

ване с фразеологизъм става удобно средство за индиректно показване на нели-

цеприятни чувства, което при пряк изказ би било грубо и неприемливо. Чрез 

конструкциите може да се изразява например ирония: Ядваш ли куме печено 

прасе да ти опечем; Назаем ли взимаш; Що ще магаре на сватба; Кога баба 

пръднала, кога замирисало и др.; неодобрение: Орехи ли имаше в устата си; 

Къде дават така; Какви дяволи не щеш и др.; пренебрежение: Проумява ли 

ти свинкя от кладенчова вода; На мен ли ще ги разправяш; Какво ми влиза в 

кесията и др.; подигравка: Пита ли те някой кога е мъжкия петък; Луди попе, 

видя ли, комках ли се; Живо ли ти е магарето, що се обеси лани и др.; раздраз-

нение: Какво бързаш като пуле пред магарица; Къде си вреш носа и др.; учуд-

ване: Кой вятър те довея; За какъв дявол си ми; С коя ръка да се прекръстя и 

др.; укор: На ушите ли си седиш; Къде си пъхаш пръста; Що ще баба на хоро 

и др.; възмущение: На петел гребен ли съм; Къде ще му излезе края и др.; не-

доверие: Да не би с господа да говори; Нима седи с бога коляно до коляно и др.  

 

Наблюденията над коментираните конструкции дават основание да се 

направи извод за широка употреба на фразеологизми в разговорната реч въоб-

ще и в квазивъпросителните изказвания по-специално. Експресията на изказа 

улеснява тяхното възприемане и разпространение. Единната им структура на 

речеви щампи ги прави удобни и лесни за употреба в типови ситуации. Фразе-

ологизмите с квазивъпросителна структура, поради неразчленимостта на въп-

росителната си форма и невъпросителната си употреба, се проявяват като 

форманти на квазивъпросителността. Те представляват съществен елемент от 

общия комплекс изразители на квазивъпросителни значения в този вид изказ-

вания. 
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The article examines the tendencies in the emergence of a particular prepositional 

group depending on the verb (the verb predicate). On the one hand, the prepositional rection 

of verbs is compared in flective languages, i.e. verbs which require a particular preposition 

and a particular nominative case in the prepositional group; the formulations in the theory of 

the so-called valency of the verb are examined as well. The argument about the “old” and the 

“new” conjugation, in which, on the other hand, the combinations of a preposition and a 

noun that express relations between nouns are distinguished rightly from the combinations of 

a verb with a preposition and a noun. 

The semantic connections and dependencies between the predicate and the noun 

groups in a sentence are inseparable part of both syntactic and semantic structure of the 

sentence. The article studies the systematic dependencies between a kind of predicate, a 

semantic role, grammatical categories of the verb and grammatical transformations. The 

article also studies the semantic features and grammatical characteristics of predicates, which 

join a prepositional group that, in its function as an indirect object and according to these 

features, expresses different semantic roles in the field of the macro-roles Actor and Patient. 

Key words: semantic classes of predicates, predicate-argument structure, semantic 

roles, prepositional group 

 

 

Появата на определена предложна група в зависимост от глагола (гла-

голния предикат) е известна отдавна. Подробно е описвана предложната рек-

ция на глаголи във флективните езици – глаголи, изискващи определени пред-

лози и определен падеж на името в предложната група. Описанията в теорията 

за т.нар. валентност на глагола също разглеждат този въпрос. Всъщност, в 

спора за „старото” и за „новото” склонение съвсем коректно се отделят съче-

танията от предлог и име като изразяващи отношения между имена от съчета-

нията на глагол с предлог и име. Различните концепции са подробно описани и 

анализирани от В. Константинова в „Предлозите в българската граматична 

литература” [Константинова 1982]. Прави впечатление, че в редица ранни гра-

матики се говори за предлозите като средство за изразяване на именително, 
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винително, дателно и родително отношение, като родителното се поема по-

късно от дателното. Т.е. става въпрос за трите аргументни позиции в рамките 

на ядреното изречение – на подлога и на двете допълнения. Нещо повече, Д. 

Мишев и Ив. Саламанов напр. акцентират върху синтактичната функция на 

предлозите, като твърдят, че предлогът се поставя пред името, за да го превър-

не във второстепенна част на изречението – косвено допълнение и обтоятелст-

вена дума [Мишев], т.е. синтактичната функция на предлога е да подчинява 

косвената дума на глагола [Саламанов]. В почти всички описания се обръща 

внимание на синтактичната функция на предлозите от и на и особено на да-

телното отношение, изразявано от на. Развитието на теорията за дълбоките 

падежи, за аргументната структура и за семантичните роли, както и за семан-

тичните класове предикати дава възможност да бъдат описани предложните 

групи от гледна точка на семантичните роли, които изразява името, във връзка 

със семантичния клас на предиката, който ги приписва, и възможното синтак-

тифициране на аргументите. Понятието предикатно-аргументна структура, 

заето от символната логика, се използа в лингвистиката вече повече от поло-

вин век и замества в синтактичните описания традиционните понятия, извест-

ни като части на изречението: подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено 

пояснение.  

Най-общо терминът „предикат‟ се използва за означаване на лексикал-

на опора, която присъединява аргументи. Аргументи съответно се наричат 

задължителните пояснения към дадена лексикална опора [Коева 1998: 206]. 

Предикатно-аргументната структура представя отношенията между предиката 

и неговите аргументи. Тя е свързана с две равнища на описание –лексикално-

семантично и синтактично. 

Българската граматическата традиция е силно морфоцентрична. Това 

се дължи, от една страна, на типологическата промяна, която българският език 

претърпява – от език от синтетичен тип с развита падежна флективна система 

към език от аналитичен тип. Както редица езиковеди отбелязват, разпадът на 

именното склонение създава предпоставки за развитие на глаголната морфоло-

гия. Редица катгории на глагола, които в другите славянски езици имат лекси-

ко-граматически характер, в български достигат максимална морфологическа 

сигнализация. Такива са например глаголният вид и евиденциалните значения. 

Изследванията върху глаголния вид неизбежно са свързани с глаголна-

та префиксация. От една страна, префиксацията е начин за превръщане на гла-

голите от непределни в пределни, респективно с процеса на перфективицация-

та. Ю. Маслов първи отбелязва, че префиксацията е словообразувателен про-

цес, но всички новообразувани глаголи принадлежат към граматическия свър-

шен вид. Префиксацията обаче изразява и друго морфологизирано значение от 

по-висок семантичен ранг, а именно начин на глаголното действие. Връзката 

между префикса и изразявания от глагола начин на действие е подробно и 

прецизно описан от К. Иванова в „Начини на глаголното действие в съвремен-

ния български език” [Иванова 1974]. 

В наши изследвания [Влахова 2004, Влахова 2006, Влахова 2006а)], из-

следвайки връзката между начина на глаголно действие на лексикално моти-



вираните глаголи, изразен от префикса, наличието или отсъствието на проно-

минален елемент, вкл. се и аргументната структура на съответния глаголин 

предикат, обръщаме внимание, че още К. Иванова обособява в редица начини 

на действие т.нар. ефективен и съответно, комуникативен вариант. Опирайки 

се на следващи изследвания върху семантичните класове предикати, можем да 

открием паралела между инхоативни и каузативни глаголи (респ. между съби-

тия и процеси) и на операторите BECOME и CAUSE. 

Развитието на лингвистичните идеи от последните десетилетия дава 

възможност за поглед от друга перспектива към закономерностите между типа 

семантичен предикат, аргументна структура, семантични роли и синтактична 

реализация. Същевременно могат да намерят оптимално решение редица гра-

матически и лексикографски въпроси, свързани с представянето на значенията 

на пълнозначните и на граматическите думи и на тяхната таксономия.  

Тук ще припомним някои основни постановки за предикатно-

аргументна структура и семантичните роли. Както вече бе отбелязано, в съв-

ременните лингвистични изследвания терминът предикатно-аргументна струк-

тура замества не много точните традиционни понятия на описателния синтак-

сис като части на изречението – подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелстве-

но пояснение, определение, а понятието предикатно-аргументна структура, 

пренесено в синтаксиса от символната логика, най-общо се използва за озна-

чаване на присъединяване на аргументи от лексикална опора (предикат). От 

важно значение за определяне на аргументната структура на даден предикат е 

семантичният тип, към който той принадлежи. Според приетата класификация 

предикатите са четири типа: 

 статични/състояния (states); 

 каузативни/процеси (accomplishments); 

 инхоативни/събития (achievements); 

 активни/действия (activities). 
Аргументи съответно се наричат задължителните пояснения към даде-

на лексикална опора. Прието е и разграничаването на външни и вътрешни ар-

гументи, като външният аргумент в предикатно-аргументната структура е под-

логът, а останалите аргументи се наричат вътрешни. Безспорно е обаче, че 

всеки личен глагол (V) присъединява външен аргумент (именна група NP) и 

му приписва съответната семантична роля.  

В продължение на близо половин век и в различни теоретични модели 

на описание за понятието „семантични роли” са използвани различни термини 

като дълбоки падежи, падежни роли [Ч. Филмор], роли, падежи [Р. Лонгейкър], 

семантични роли [Ван Валин], семантични функции [В. В. Богданов], семан-

тични валентности [Ю. Д. Апресян], актанти [Л. Тениер], тета-роли или тема-

тични роли [Н. Чомски, Р. Джакендоф, Дж. Гримшоу, М. Рапапорт, Б. Левин, 

Д. Даути, Й. Пенчев, С. Коева др.], протороли [Д. Даути], семантични падежи 

[Г. Хелбиг]. 

Семантичните връзки и зависимости между предиката и именните гру-

пи в едно изречение са неразделна част както от синтактичната, така и от се-

мантичната струкутра на изречението. Семантичните роли са явление от син-



тактико-семантичен характер, тъй като са свързани с отношението на лекси-

калната опора и задължителните ѝ пояснения, при което лексикалната опора 

налага определен тип семантични ограничения на своите пояснения, а различ-

ните комбинации от семантични ограничения всъщност представляват семан-

тичните роли.  

Семантичната роля съдържа определен брой семантични признаци като: 

[±лице], [±група], [±инициатор], [±волеви], [±одушевеност], [±вършител на 

действието], [±движение] и др., които имат положителна или отрицателна 

стойност и комбинацията от които изразява значението на семантичното от-

ношение, в което се намират предикатът и аргументът.  

Основните теории за семантичните роли са добре проучени и описани 

в българската лингвистична литература. В изследванията върху българския 

синтаксис авторите приемат една или друга теория или комбинация от различ-

ни теории със съответните уговорки. Тъй като всяка теория дефинира съдър-

жанието на отделните семантични роли, съответно и описанията са непротиво-

речиви, тъй като дефиниторният обхват на използваните термини е добре опи-

сан. При определяне на семантичните роли в тази работа се опираме на конти-

ниума на семантичните роли, приет в Граматика на ролята и референцията 

[Ван Валин 1997]: agent - effector (force, instrument) – experience - locative 

(source, path, goal) – theme – (recipient) – patient. 

Намираме предложения в Граматиката на ролята и референцията 

подход за продуктивен по няколко причини. На първо място, това е подход, 

който „примирява” екстремните формалисти и крайните функционалисти, 

прилагайки успешно постиженията и на двата подхода при описанието на ези-

ковите факти. Замяната на инвентар/списък от семантични роли със семанти-

чен континиум, в двата полюса на който се намират макроролите Актор и 

Повлиян, дава възможност да се отчете и проследи взаимодействието на се-

мантичните маркери при различните класове предикати и ограниченията, кои-

то налагат на избора от лексикона. Макроролите, от своя старана, не биват 

смесвани със семантичните примитиви на видовете предикати, което е въз-

можно при проторолите, които се приемат от други описания. Описанието на 

предложната фраза в аргументна позиция 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 пробле-

ми на българската граматика. 

Очевидно е, че аргументната позиция, заемана от РР може да се син-

тактифицира единствено като непряко допълнение. Знаем също така, че в по-

зицията на непряко допълнение може да се синтактифицира както неодушевен, 

така и одушевен, вкл. лице, участник в събитието. Известна е и връзката пер-

соналност – психологичност – дателност, като дателното допълнение е винаги 

непряко допълнение (докато непрякото допълнение може и да не е дателно). 

Най-високо стоящият в йерархията на семантичните признаци лице, съотнасящ 

се с признаците волево предизвикване и контролируемост характеризира се-



мантичните роли, разположени в акторния сектор на семантичния континиум. 

За да бъде синтактифицирана именната група със семантична роля агенс не в 

най-високото отношение на подлога, а като непряко допълнение, следва да са 

налице определени граматически предпоставки. На първо място това е залого-

вата форма на глагола сказуемо, респ. на изречението. Това, вероятно, е и при-

чина семантични роли като комитатив и контраагенс, които отсъстват от 

редица описания, да имат в български синтактична реализация на предложна 

група – непряко допълнение. (Тази проблематика е една от най-трудните и 

дискутирани в граматическата литература. Вж. подробно у Ницолова [2008]).  

Агенсът се синтактифицира като непряко допълнение, въведено с 

предлог от в пасивно изречение, както в страдателно причастно спрежение, 

така и във възвратно-страдателна форма. Трябва да се отбележи, че в този слу-

чай са възможни и трите граматически трансформации: причастно-страдателна, 

възвратно-страдателна и активна с агенс в подложна позиция. Предложната 

група, която е номинация на семантичната роля сила, подобно на агенса се 

въвежда с предлог от. От своя страна, семантичната роля инструмент се из-

разява от предложна група с предлог с. Общото в синтактичното поведение на 

двете групи е, че името може да бъде издигнато в позиция на подлог. 

Тоя план на Бенковски се одобри от множеството; Правонарушение 

може да бъде извършено както от индивидуалните, така и от неиндиви-

дуалните субекти на правото; Трапезата биде дигната и кафето биде 

поднесено от едно високо, румено, чернооко момиче. 

Можем да приемем, че каузативният потенциал е условието да се появи 

от-предложна група. Това е видно особено при предикатите за ментална дей-

ност, психологически състояния и перцепция, които приписват на главния си 

аргумент семантичната роля експериенцер. Стимулът, причинителят или из-

точникът на съответното състояние, в което експериенцерът изпада/изпитва, се 

въвежда от от-предложна група. 

Прозорецът се затръшна от вятъра с трясък; Ти си проводен от не-

бето да ни отървеш от мръсните некръстени кучета; (...) улицата почервеня 

от османлийската емблема.  

Непрякото допълнение със семантична роля експериенцер съответно е 

дателно допълнение или предложна група, въведена с предлог на. В случаите, 

когато е предложна група, често това е и дублирано допълнение. 

Може и на мен да ми се наложи да си сменя името; Мъчно му стана 

на Матаке, очите му се насълзиха; На Петър му омръзна да чака другите да 

тръгнат; На 62 % от нашето жури им харесват повече 70-те; На Мария ѝ 

призля от вълнение. 

Виждаме, че са налице системни зависимости между вид предикат, се-

мантична роля, граматически категории и граматически трансформации. Мо-

жем да заключим, че най-характерната особеност на групата със семантична 

роля от сектора на макроролята Актор е възможността да се издигне в под-

ложна позиция, най-високото граматическо отношение. Същевременно можем 

да свържем предлога от с изразяване на каузативност като цяло, най-висока 

проява на което е волево предизвикваното контролируемо действие. Призна-



кът лице разполага експериенцера в агентивния сектор, но предложната група, 

която го изразява, има същите характеристики като реципиента от сектора на 

макроролята Повлиян – предлог на или дателно допълнение. Същевременно 

две предложни групи от двете части на семантичния континиум, които се въ-

веждат с предлог с – инструмент и коагенс (комитатив), отново поради аген-

тивния си потенциал може да бъдат издигнати в подложна позиция. Именните 

опори на двете групи се различават по признака лице/одушевеност:нелице. 

Много съм доволна от работата си; Намеренията му в това 

отношение се насърчават и от политиката на Великобритания в реги-

она, която е заинтересувана от силна алтернатива на ръководената 

от комунистите съпротива; Твърде много си претеглих аз от новите 

си другари, калфите и чираците; Цанко страда от късогледство и 

сега се надява да подобри резултатите си в стрелбата. 
Във функцията на непряко допълнение със семантична роля реципиент 

на-РР също може да се субституира с дателно местоимение (рядко това е дуб-

лирано допълнение, ако е така – винаги е емфатично), но се явява при много-

местни предикати, най-често при предикати, означаващи съобщение, показва-

не, които са агентивни по своя характер. 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 на тези 

болни. Развивайте бизнеса и се борете с подозрителността му; 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 появява при съотнасящи предикати – 

"Спартак" бие с 11 : 1; при фазови – Всичко започва с невинна бележчица и 

един единствен въпрос; при предикати за трансформация – За четири дни в 

Родопите те се върнали с идея за още една лента, посветена на толерант-

ността. Семантичните роли, които този аргумент получава, са тема или лока-

тив, 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. 

Предложната за-фраза най-често е със семантична роля локатив (цел) – 

Закъснявах за рождения ден на Анна; Лелята подготвя същевременно Арам за 

училище; 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. 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 обстоя-

телство 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  



Шишманов за Ведата се цитира съкратено и фалшифицирано; Попи-

тах го за последното и той категорично отговори; Става дума за нещо, 

което буди тревога не само в нашата компания; Днес казваме за американ-

ските революционери от 1776 година, че са герои.  

Конкретно пространствено значение предлог за запазва при глаголи (и 

на производните им) като закачам, захващам, прикрепям и под., като означава 

насоченост към повърхността. 

 Представих си как ще продължи да живее в чудато бленуване, дока-

то народилите се деца го дърпат за пешовете на дрехата му сред една вечна 

досада. 

 Можем да представим закономерностите на предложните групи в ар-

гументна позиция в зависимост от типа глаголен предикат в следната таблица: 

 

АКТОР ПОВЛИЯН 

от-РР – агенс/ефектор 

Реализира се в пасив и възвратно-

страдателен залог  

от-РР – стимул (тема) при главен 

аргумент експериенцер  

на-РР – експериенцер (дателно допъл-

нение)  

на-РР – (дателно допълнение) реци-

пиент при многоместни предикати с 

главен аргумент агенс  

с-РР – инструмент/средство, коагенс  с-РР – тема, контраагенс  

при-РР – инициатив  *при-РР – адюнкт  

*за-РР  за-РР – тема  
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The focus of the research is on the word order positions of the direct object, indirect 

object and the combination of both in the communicative statement in Bulgarian spoken 

language. The phenomenon doubling of the object is also analyzed. Additionally, the formal 

place and information load of the object in the statement are discussed. 
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Изследванията върху словореда на допълнението в българската езико-

ведска литература традиционно са фокусирани върху проучването на тази вто-

ростепенна част на изречението в рамките на книжовния език, като особено 

привлекателно за научния интерес се оказва явлението удвояване на допълне-

нието. В настоящата работа регистрираните прояви на процеса удвояване са 

само детайл от по-общата картина: фокусът е върху словоредните особености 

и (взаимо)зависимости на прякото, непрякото допълнение и комбинацията от 

тях в рамките на съобщителното изказване, разгледани както в светлината на 

формалната, така и на информационната структура на изказването. 

И най-беглият преглед на научните трудове по български синтаксис от 

началото на ХХ век насам показва, че на практика до появата на монографията 

на Е. Георгиева Словоред на простото изречение в българския книжовен език 

в българската граматична литература липсва изчерпателен труд, който да пос-

тавя и изяснява основни теоретични проблеми, свързани със словореда. В сво-

ето проучване изследователката стига до заключението, че степента на свърза-

ност с глагола сказуемо е определяща за разположението на допълнението 

(конкретно за книжовния език), а при неговите две разновидности (пряко и 

непряко) преобладава като граматична норма контактната постпозиция. Ав-

торката пояснява, че комуникативната структура на изречението е сред основ-



ните фактори, влияещи в по-висока степен върху позицията на непрякото до-

пълнение [вж. Георгиева 1974: 51–52]. Общ подход при разработките на Е. 

Георгиева, А. Минчева, Л. Манолова, Св. Иванчев и др. е поставянето на разг-

лежданото явление в контекста на теорията за актуалното членение на изрече-

нието, а при Р. Ницолова, Й. Пенчев, И. Кръпова, О. Арнаудова, Й. Тишева, М. 

Джонова и др. автори – съотнасянето на този тип конструкции към информа-

ционната структура на изречението. 

По-късно идеите, споделяни от привържениците на теорията за актуал-

ното членение, се трансформират в съвременното схващане за информационна 

структура на изказването. За да посочат и опишат компонентите, изграждащи 

информационната структура, вместо тема и рема някои автори
1
 използват тер-

мините топик и фокус
2
. Топикът на изречението най-често се дефинира като 

„онази негова част, ЗА която се отнася пропозицията, актуализирана в изказ-

ването“ [Тишева 2005: 163]. Макар с фокуса да се маркира новата информация, 

според Р. Ницолова това не означава, „че фокусът не може да бъде нещо вече 

известно от предходния контекст, напр. името на някакъв литературен герой, 

за когото се говори в разказа или романа, но в рамките на изказването именно 

това име е най-значителната част от информацията, заради която авторът фор-

мулира изказването си на това място в текста“ [Ницолова 2001: 76].  

Опирайки се на материал от различни езици, учените твърдят, че и то-

пикът, и фокусът се подразделят на видове, съответно топикът се реализира 

като лява дислокация (Clitic Left Dislocation, CLLD), дясна дислокация (Clitic 

Right Dislocation, CLRD) или външен топик (Hanging Topic, HT)
3
, а фокусът – 

под формата на информационен или контрастен фокус. Информационният 

фокус (или ремата според класическото значение на термина) се свързва с 

крайната позиция в изречението [вж. Кръпова 2004: 1]. В същността на конт-

растния фокус стои разбирането, че той е частта от изказването, „привлича-

ща“ вниманието на адресата, като се противопоставя на другите елементи, 

които биха могли да заемат същата позиция, и по този начин (на принципа на 

контраста) постига своята идентификация. 

В последно време сред българските учени стават особено популярни 

постановките от теорията на Л. Рици [Рици 1997] за формалната структура на 

изречението, според която в изказването може да се обособи лява периферия 

(т.е. частта вляво от подлога при словоред SPO
4
). И. Кръпова и Ц. Карастанева 

[Кръпова, Карастанева 2000], едни от изследователките на лявата периферия в 

                                                           
1
 Относно терминологичните различия вж. повече у Примус 1993; Ламбрехт 1994; 

Рици 1997. 
2
 У нас – в изследванията на Й. Тишева и М. Джонова, докато Р. Ницолова си служи с 

члененията топик – коментар (според това, за какво се говори в изказването и какво 

се казва за това, за което се говори) и фокус – фон (според това, коя част от изказване-

то е най-значителна информационно и коя част на изказването ѝ служи за фон). 
3
 Наличието на три разновидности на топика е подкрепено от изследванията за инфор-

мационната структура в българския език на авторки като И. Кръпова, Ц. Карастанева, 

О. Арнаудова, Й. Тишева, М. Джонова. 
4
 S = субект; P = предикат; O = обект 



българския език, твърдят, че е напълно възможно наличието на повече от един 

топик в тази област на изказването, докато позицията за фокуса е само една, 

тъй като е свързана с логическото ударение. 

Българските езиковеди адаптират на местна почва и схващанията на П. 

Бенинка [Бенинка 2001] за двете възможни позиции на топика в началото на 

изказването. Както уточнява М. Джонова, при т.нар. лява дислокация „даден 

аргумент се намира в лявата част на изказването, като е възможно това да бъде 

и предложна група. В изказването (в български, за разлика от италиански) за-

дължително е налице кореферентна местоименна клитика, независимо от вида 

на предиката. Тя се съгласува с топика по род (в български само в 3 л.ед.ч.), 

число, падеж и лице“ [Джонова 2004: 111], напр. Него нямаше и да го питаме 

за цената [пример на Джонова 2004: 112]. 

Не така стоят нещата при втората възможна позиция на топика в лявата 

част на изказването, т.е. при външния топик. Характерно за него е, че той стои 

винаги на първо място в изказването, изразява се чрез именна група и също 

изисква задължителна кореферентна местоименна клитика, с която да се съг-

ласува по лице, род и число, но за разлика от лявата дислокация не се съгласу-

ва с нея по падеж, напр. Той нямаше и да го питаме за цената
5
 [пример на 

Джонова 2004: 112]. Друга отличителна особеност е, че в изказването може да 

има само един външен топик, напр. А ти #
6
 тебе хапало ли те е куче? [пример 

на Кръпова, Чинкуе 2008: 264], който може да е обособен чрез рязка интона-

ционна пауза от следващите го фрази. От своя страна, многократната поява на 

клитичната лява дислокация е често срещана: Тия книги на вас кой ви ги е 

пратил? [пример на Кръпова, Чинкуе 2008: 264], като особеното тук е, че след 

изразите в лява дислокация няма пауза. В случаите, когато външният топик се 

проявява съвместно с клитичната лява дислокация, топикът предхожда дисло-

кацията. Друг линеен ред не е възможен между двата топикализирани израза, 

вж. неграматичното *Мене аз още ме е яд, че тогава не те послушах в сравне-

ние със Аз # мене още ме е яд, че тогава не те послушах [пример на Кръпова, 

Чинкуе 2008: 267]. Кръпова и Чинкуе установяват, че само при лява дислока-

ция на прякото допълнение наличието на удвояваща клитика е задължително, 

напр. Иван всички го познават. Когато непрякото допълнение е дислоцирано 

вляво, клитиката не е задължителна: На Мария аз много съм (ѝ) помагал [вж. 

Кръпова, Чинкуе 2008: 267].  

При съпоставително разглеждане на клитичната лява дислокация и 

третия вид топик, т.нар. клитична дясна дислокация, се очертават следните 

специфики:  

1) При топик в лява дислокация е възможно предлогът на да бъде из-

пуснат, вж. (На) тебе дадоха ли ти заплатата? [пример на Джонова 2015: 

                                                           
5
 Този пример в книжовната реч би се определил като неправилен. 

6
 В изследвания по разглежданата проблематика със знака # се отбелязва пауза. Преки-

те и непреките допълнения (включително и удвоените) в примерите са болдирани, 

примерите за външен топик освен удебелени, са и подчертани, а частите на сказуемото 

са само подчертани.  



225], докато при клитичната дясна дислокация същият предлог не може да 

бъде изпуснат, вж. Не мога да му помогна на човека [пример на Джонова 2015: 

225]. 

2) Удвояването е задължително само при лява дислокация на прякото 

допълнение (но не и при дислоцирано непряко допълнение), докато при кли-

тичната дясна дислокация удвояването по принцип не е задължително, а е бе-

лег за промяна в информационната структура на изречението: Познавам това 

чувство и Познавам го това чувство [пример на Джонова 2015: 226]. 

3) Топикът в дясна дислокация не може да се свързва с фокусиращи 

частици като само, тъкмо, именно, даже, дори: 

*Познавам го само това чувство 

Познавам само това чувство. 

Изключение са предикатите със задължително удвояване: 

Спи ми се на мене 

Спи ми се само на мене [примери на Джонова 2015: 226]. 

4) „За топика в дясна дислокация не може да се задава въпрос с удвоя-

ване, т.е. тази фраза не може да подлежи на преместване във въпросително 

изречение: 

Познавам го само това чувство 

*Какво го познаваш? 

При предикатите със задължително удвояване на допълнението подоб-

но ограничение не е налице, срв.: 

Спи му се на Иван 

На кого му се спи?“ [примери на Джонова 2015: 226–227]. 

 
Изводите и обобщенията в настоящото изследване се градят върху ма-

териал от българската разговорна реч с обем около 3000 ексцерпирани изказ-

вания, от които 57,7 % са съобщителни по цел на изказване. Без да се навлиза в 

многобройните дискусии около понятието, тук ще се борави с термина разго-

ворна реч като най-целесъобразен за означаване на неофициалната, неприну-

дена, спонтанна форма на устна комуникация между близки хора (семейство, 

приятели, съседи и т.н.) в условията на ежедневното общуване. Под изказване 

се разбира общоприетата представа за „основната речева единица – изречение-

то, произнесено в определена речева ситуация и в определен контекст с опре-

делена комуникативна цел“ [Ницолова 1984: 25]. 

Словоредна реализация на допълнението (пряко, непряко или и двата 

вида едновременно) е регистрирана в половината (49,7 %) съобщителни изказ-

вания, което е показателно за разпространеността на тази синтактична единица 

сред простите изказвания в разговорната реч. Оттук нататък тези 49,7 % се 

приравняват към 100 % и спрямо тях ще бъде отчитано статистически съотно-

шението между разглежданите словоредни варианти.  

Данните показват, че най-много на брой са примерите, в които се сре-

ща само пряко допълнение (65,8 %). Изказванията, в които присъства непряко 

допълнение, са около три пъти по-малко (21,6 %), като в това число са вклю-

чени примерите, съдържащи две различни непреки допълнения (1,5 % от обе-



ма на корпуса). С най-ограничен обем е материалът, съдържащ комбинация от 

пряко и непряко допълнение (12,6 %).  

Относно изразяването на допълнението (пряко и непряко), ексцерпира-

ният материал показва следните съотношения: основното изразяване на обекта 

в разговорната реч е чрез съществително име (59,5 %)
7
 или местоимение 

(44,8 %). В приблизително 6,4 % допълнението се изразява със субстантивира-

на част на речта. В низходяща градация подредбата изглежда така: 3,4 % се 

падат на допълненията, изразени с прилагателно име, 2,7 % – на тези с числи-

телно име и едва 0,3 % на допълненията причастия. Подробности за словоред-

ните позиции на прякото и непрякото допълнение според посочения критерий 

ще бъдат дадени в съответните точки на изследването. 

В настоящата работа се прави опит за паралелно представяне и съпола-

гане на два пласта – формалния и комуникативно натоварения. От гледна точ-

ка на формалната структура на изказването словоредът на допълнението, най-

общо казано, зависи от неговия вид, начина на изразяването и броя на допъл-

ненията във фразата. Степента на информационна натовареност на допълнени-

ето (т.е. неговата комуникативна „значимост“) и необходимостта в определени 

случаи то да бъде изтъкнато също са фактори, регламентиращи мястото на 

обекта, но вече на друго ниво – на равнището на информационната структура. 

Възможните словоредни позиции на допълнението ще бъдат обсъждани както 

с оглед на неговия вид (пряко и непряко и комбинацията от тях), така и в свет-

лината на явлението удвояване на обекта. 

1. Събраните примери от разговорната реч показват, че изразяването на 

прякото допълнение е основно със съществително име (37,3 %), напр. Щях да 

ям бой онази вечер. Формално представяне на обекта чрез местоименна клити-

ка се среща в 21 % от случаите, тип Чаках си ги долу в хижата, а допълнения-

та в морфологичния облик на други местоимения или други субстантивирани 

части (прилагателно, числително име и причастие) обемат 7,4 % от материала, 

напр. Аз съм гледал това; Дядо, червеният петел гони шарения; Аз така от 

любопитство ще си бодна едно; Аз затова ям печено. Преките допълнения във 

формата на съществително име, местоимение или субстантивираната част про-

явяват сходни словоредни особености за разлика от специфичната позиция на 

обекта клитика. Това мотивира и решението при обсъждането на словореда да 

бъдат обособени следните две групи: 

1.1. Пряко допълнение, изразено чрез съществително име, местоимение 

и друга субстантивирана част (44,7 %) – наблюдават се три възможни позиции, 

регистрирани съобразно мястото на обекта спрямо сказуемото. 

1.1.1. Пряко допълнение в постпозиция (32,8 %) – данните показват, че 

това е най-разпространеното място на прякото допълнение и в разговорната 

реч. Тази „канонична“ позиция, установена за книжовния език, се затвърждава 

                                                           
7
 Тук сумарно процентите надхвърлят 100, тъй като изказванията, съдържащи комби-

нация от пряко и непряко допълнение, се броят два пъти (напр. веднъж, когато прекият 

обект е изразен чрез съществително име, и втори път, когато непрекият е във формата 

на местоимение).  



и от избора на комуникантите да „подредят“ речта в условията на живото об-

щуване. В подкрепа на това твърдение е и статистиката, според която контакт-

ната постпозиция на прекия обект е близо три пъти по-често срещана от дис-

тантната (в съотношение 23,4 % : 9,4 %). Например: 

Аз имам принципи (F)
8
; 

 

И аз (F)
 
мога да напиша роман (T); 

 

Само Люцката си е омел (F) неговото (T); 

 

Аз досега не съм виждала захарна (F) (става дума за мартеница във 

вид на лакомство); 

 

[А – Искаш ли чашка? (посочва към каничка с кафе)  

Б – Как не?]
9
 Аз не съм пил два дена (F) кафе (Т); 

 

Аз имах много (F) красива рокля (Т) на бала. 

 

Първият и четвъртия пример онагледяват общоприетата представа
10

 за 

прав словоред (SРO), който същевременно е и обективен (от Т към F), но не са 

малко и изказванията, показващи разминаване между формалната и информа-

ционната структура (вж. втория и третия пример): докато граматичният слово-

ред се движи от подлог към допълнение, комуникативната стойност на еле-

ментите е в низходяща градация – от фокуса към топика. Информационното 

изтъкване на подлозите се осъществява чрез фокусиращо наречие (само, даже, 

дори; вж. Тишева 2013) или съчинителния съединителен съюз (и), който прив-

лича логическото ударение върху следващия го елемент. По този начин се 

„снема“ натоварването от допълнението и то остава топик. Фокусиран компо-

нент на изказването може да бъде и обстоятелственото пояснение
11
, което чес-

                                                           
8
 С (F) и (Т) се означават съответно фокусът и топикът на изказването. 
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 Когато се обсъжда информационната структура, е важно да бъде привеждан и кон-
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 В това изследване се приема постановката, споделяна от много лингвисти, че редът 
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позиция пред глагола се озовават след него и обратното. Въпреки че и преместванията, 

и дислокациите са свързани с промяна на „каноничното“ място на елемент спрямо 

глагола, при преместванията изходната позиция на конституента остава свободна, 

докато при дислокациите се появява „удвояващо“ кореферентно местоимение (подлог 

или допълнение) [по въпроса вж. Тишева 2013: 34].  
11

 Тук се налага да се припомни вече установеното от Е. Георгиева положение, че гра-

матично „правилното“ място на обстоятелствата е комуникативно обусловено и зависи 

от техния вид, напр. най-често на първо място в изречението стои обстоятелственото 

пояснение за време (влиза в състава на вече известното, старата информация, темата); 



то се прилепва плътно след сказуемото и става причина допълнението да се 

озове в дистантна постпозиция (вж. петия и шестия пример). 

1.1.2. Пряко допълнение в препозиция (11,4 %) – прякото допълнение в 

препозиция, когато не е удвоено, по принцип се асоциира с фокусирането на 

тази второстепенна част, осъществено чрез фокусиращо наречие, съчинител-

ния съединителен съюз и, а при някои примери – чрез контекста, напр.: 

[Обикаляхме, обикаляхме и … нищо] Само едни обеци (F) си хареса; 

 

[А – Тез пиперки постни ли са, какви са?  

Б – Ааа, не бе, как!]  

А – Значи и месо (F) има вътре; 

 

[А – А така, Васе, пийни си от уискито, пийни си!  

Б – К‘во уиски бе, братче?] Аз домашно (F) си дъня; 

 

[А – Чушките опекохте ли ги на огъня, а? 

 Б – Чушки? Дръжки!] Ний месо (F) печахме на жарта. 

 

Добре е да се уточни, че допълненията от последните два примера из-

пълняват функцията на контрастен фокус
12

 в изказванията, т.е. подразбира се 

съответно Аз домашно (F) си дъня (а не уиски) и Ний месо (F) печахме на 

жарта (а не чушки). 

Сред изследвания материал се откриват примери, които доказват, че 

пряк обект пред сказуемото може да изпълнява функцията на топик, напр.:  

[А – Майко ма! Ами вилици?]  

Б – Вилици (Т) има достатъчно (F); 

 

[А – Какво да ти дам да си замезваш? А, чакай, май са ми останали 

малко бадемки от вчера… ]  

Б – Аз бадеми (Т) не ям (F).  

 

Особеното в цитираните примери е разминаването между формална и 

информационна структура на изказването: допълнението е преместено на „не-

обичайно“ за него място пред сказуемото, но от гледна точка на комуникатив-

ната стойност на елементите това преместване е оправдано, защото по този 

начин информацията се „движи“ от топика към фокуса. 

Разглежданите до момента изказвания съдържаха пряко допълнение в 

контактна препозиция, което е типичният случай на словоредна реализация 

(10,8 %). Възможен, макар и рядко срещан (в 0,6 % от примерите), словореден 

                                                                                                                                                      
обстоятелството за място е в контактна постпозиция (част от новата информация, член 

на комплексна рема) или препозиция (член на комплексна тема) спрямо глагола сказу-

емо и т.н. [вж. Георгиева 1974].  
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 Повече за особеностите на контрастния фокус у Арнаудова 2013. 



сценарий е прякото допълнение да се озове в дистантна препозиция спрямо 

сказуемото, като най-често между тях е вместено обстоятелствено пояснение:  

[А – К‘во стана с вашта кайма от майкини? Щот нашта на кюфта-

ци и… отдавна изчезна]  

Б – Ааа… Ний каймата (Т) утре ще изпържим (F); 

 

[А – Лельо Радке, ами какво стана с малкия ти син?]  

Б – Средно образование (F) в момента (Т) кара. 

 

В първия пример фокусиран е комплексът обстоятелствено пояснение 

– глагол сказуемо (утре ще изпържим). Липсата на удвояваща кореферентна 

клитика (срв. Ний каймата утре ще я изпържим) е основният дистинктивен 

белег, че в изказването е извършена операцията преместване, а не клитична 

лява дислокация
13
. При втората размяна на реплики новата информация се 

съдържа в съчетанието на прякото допълнение и глагола сказуемо (средно 

образование… кара), като допълнението е частта, която привлича по-силно 

фокуса. 

1.1.3. Пряко допълнение в интерпозиция (0,5 %) – това е статистически 

най-слабо представената група, като регистрираните допълнения са изразени 

само чрез субстантивираните местоимения нещо и нищо:  

[Да попита за сроковете, ама как да стане туй нещо? Отде акъл?...] 

То ей тука трябва нещо да имаш (F); 

[Ти пък прекалено много не разчитай, че ще дойдат] Може нищо да 

не са решили още (F). 

 

 Както личи от контекста, и при двата примера фокусирано е цялото 

изказване. Мащабни обобщения могат да се правят само при целенасочено 

събиране на материал. 

1.2. Пряко допълнение клитика (21 %) – възможностите за словоредна 

реализация на клитиките също са три: в пост-, пре- и интерпозиция.  

1.2.1. Пряко допълнение клитика в постпозиция (1,4 %) – в процентно 

отношение това е най-слабо представената група. Условието клитиката допъл-

нение да се намира в постпозиция е наличието на предикат непосредствено 

след края на предходно изказване (т.е. глаголът да е в началото на изказването) 

или след интонационна пауза в самото изказване [вж. Хауге 1976]. Потвърж-

дава се и наблюдението на Л. Ухлиржова, че в български възвратното местои-

мение е винаги преди винителната местоименна форма, напр. донесох си го [по 

Ухлиржова 2011б: 10-11]. Примери: Купиха (F) го (Т); Весо, скъсаха (F) я (Т) 

на изпита; Хапнах си (F) ги (Т) с апетит. Относно информационната структу-

ра на изказванията, отдавна е прието, че клитиките не подлежат на фокусиране. 

1.2.2. Пряко допълнение клитика в препозиция (9,2 %) – в общи линии 

правилото тук е, че клитиката допълнение предхожда предиката, когато той не 
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е в началото на изказването и липсва интонационна пауза в самото изказване, 

напр. Таз програма странно ги (Т) разбърква; Аз от стаята го (Т) виждах; 

Много ме е яд; Та ги (Т) искат за вечеря (макароните); Ти тогава ме (Т) изнер-

ви тотално. 

1.2.3. Пряко допълнение клитика в интерпозиция (10,4 %) – интерпози-

цията се оказва предпочитано място за клитиката допълнение, когато в изказ-

ването е употребена сложна глаголна форма или сказуемото е съставно гла-

голно / усложнено глаголно. Това „вместване“ сред елементите на сказуемото 

се реализира според вече установените за книжовния език закони (повече по 

въпроса у Цихун 1962, Хауге 1976, Ухлиржова 2011а). Частиците не и ще, мо-

далните и фазисните глаголи, свързващата частица да предхождат клитиката 

пряко допълнение, която запазва своята плътна позиция до основния глагол: 

[А – Това беше съседката от старата ни квартира, не я ли позна?] Б 

– Никак не я помня (F); 

 

[А – Миличък, извади там туршийката за гостите!] Б – Аз момен-

тално ще я изкарам (F); 

 

[Абе е-е-ей, я се поспри малко с тия гаджета ти бе!] Сега (Т) ще под-

кара целият квартал да те приказва (F); 

 

[Ами спри да пиеш, като излизаш с него!] По този начин (Т) може да 

го изкушиш (F). 

 

В горните четири примера топикализираната клитика пряко допълне-

ние се вмъква между елементите на фокусираната част, която е представена 

само от глагола сказуемо в третия и четвъртия пример или от съчетанието му с 

обстоятелственото определение – в първия и втория. 

Може да се обобщи, че подобно на ситуацията в книжовния език най-

разпространената позиция на прякото допълнение в съобщителното изказване 

е контактната постпозиция (освен когато допълнението е изразено чрез клити-

ка – тогава предпочитани са пре- и интерпозицията). От друга страна, макар 

мястото на допълнението пред сказуемото да се асоциира с процеса фокусира-

не, примерите доказват, че това не е аксиома – често обектът в препозиция е 

топик, без да е удвоен, и това личи от контекста. В много от примерите фор-

малната и информационната структура на изказването не са „в синхрон“ – на 

граматично ниво може да се следва традиционния ред SРO, докато комуника-

тивно важният елемент е изнесен в началото и обратно.  

2. Алгоритъмът при проследяване на словоредните специфики на неп-

рякото допълнение е аналогичен с този на прякото. Отново доминира изразя-

ването на допълнението чрез съществително име, неклитично местоимение и 

други субстантивирани части (13 %), последвано от изразяването чрез клитики 

(7,1 %), напр. Най-хубаво е с конфитюр, с шипков мармалад; Аз вярвам в нея; 

Аз май и днеска няма да чета по английски; Благодаря ти. 



2.1. Непряко допълнение, изразено чрез съществително име, местоиме-

ние и друга субстантивирана част. 

2.1.1. Непряко допълнение в постпозиция (9,7 %) – тази позиция е най-

предпочитана за запълване от допълнението, когато не е изразено с клитика. 

От своя страна, контактната постпозиция на непрякото допълнение е близо 4 

пъти по-разпространена спрямо дистантната (съотношението е 7,7 % : 2 %). 

Синтактични конструкции с контактна постпозиция на обекта са напр.: 

[А – И тя не можа да издържи това отношение? 

 Б – Да…] И отиде при баща си и свекървата (F); 

 

[А – Какво е туй нещо?] Прилича на промита боза (F); 

 

[А – Теди, я ела да помагаш тука!]  

Б – Ама аз не разбирам от баници (F); 

 

[А – Абе аз що нямам спомен за това?]  

Б – Ти не беше с нас (F)  

[B – Ти беше болна в кавички]; 

 

[А – Топля си водата на газовия и после мия чиниите. ‘Найш ли колко 

бързо става?]  

Б – Аз не топля на газовия (F). 

 

Очевидно посочените изказвания подкрепят тезата, че словоредът на 

непрякото допълнение се обуславя силно от комуникативната структура на 

изказването: в примерите обектът не изпълнява ролята на самостоен фокус, а е 

част от фокусирания комплекс сказуемо – непряко допълнение, като понякога 

с това съчетание се изчерпва цялото изказване. 

Дистантната постпозиция на допълнението най-често е породена от по-

явата на обстоятелствено пояснение (за начин, за място и др.) плътно след ска-

зуемото, тип:  

Ний днеска с Маргарита работихме в екип върху… върху един проект 

(F); 

 

[А – Аз си мислех, че тези образувания не са опасни, а то какво изле-

зе…  

Б – Ти пък откъде знаеш?]  

А – Един онколог говори в моя вестник (F) за кистите (T). 

 

Тук е очевидна зависимостта на комуникативната натовареност на неп-

рякото допълнение от това дали то е определен обект (маркиран морфемно 

чрез определителен член): в първия пример върху проект принадлежи към 

фокуса, а във втория за кистите е част от топика, както личи от контекста. 

2.1.2. Непряко допълнение в препозиция (3,3 %) – контактната препо-

зиция е два пъти по-разпространена от дистантната (2,3 % : 1 %). В изследва-



ния материал прави впечатление, че когато непрекият обект е в непосредстве-

на близост пред компонентите на сказуемото, тази позиция почти винаги мар-

кира функцията му на фокус в изказването (самостоен или част от комплекс, в 

който фокусирано може да е цялото изказване), напр.: 

Таня вчера от Мария (F) си взе (цигари); 

 

Амии малко и на Деса (F) прилича (Т); 

 

[A – Какво да го правя туй заешко ма, Весе?]  

Б – С дафинов лист и черен пипер става много хубаво (F); 

 

[A – Тоз‘ петел много боен излезе, само се чуди кого да нападне]  

Б – Ами и върху мене (F) се е хвърлял; 

 

[A – Вчера казах на всички за крайния срок]  

Б – С мене не си говорила (F). 

 

От своя страна, дистантната препозиция на непрякото допълнение поз-

волява то да фунционира и като топик, и като фокус, напр.: 

[A – Гледах ви снощи с братовчедка ти по едно време нещо си шушу-

кахте…  

Б – Глупости!] Със Дида (Т) цяла вечер изобщо не съм си приказвала 

(F); 

 

[A – Забрави за упражнения!] Най-много с гиричките малко да поиг-

рая (F).  

 

Аналогично с прякото допълнение и тук позицията между обекта и 

сказуемото се запълва предимно от обстоятелствено пояснение. 

2.1.3. Непряко допълнение в интерпозиция – откритите примери за 

непряко допълнение в интерпозиция (тип Може за мен да са говорили вчера у 

Гошови) са под статистическия минимум, затова не могат да бъдат формули-

рани достоверни изводи за словоредните особености.  

2.2. Непряко допълнение клитика – при този тип изразяване на обекта 

появата му в изказването се подрежда по следния начин във възходяща града-

ция: от постпозиция през препозиция до числено най-добре представената 

интерпозиция на клитиката. 

2.2.1. Непряко допълнение клитика в постпозиция (0,5 %) – изискване-

то клитиката непряко допълнение да се намира в постпозиция е идентично с 

това за клитиката пряк обект [справка с Хауге 1976]. Примери: Обадих (F) ти 

се; Силни са (F) ми (очилата). Видимо е, че ролята на фокус в изказванията 

изпълнява сказуемото, докато клитиката по презумпция е топикализирана. 

2.2.2. Непряко допълнение клитика в препозиция (3 %) – също като при 

прякото допълнение клитиката предхожда предиката, когато той не е в начало-

то на изказването и липсва интонационна пауза в самото изказване, напр. Вче-



ра ми звъня три пъти (F); Много (F) му е студено; Ний тъй (F) ѝ казахме; Тя 

затова (F) ти е писала (шестица). Както се вижда, фокусът може да пада вър-

ху обстоятелственото пояснение или неговото съчетание със сказуемото, но не 

и върху клитиката допълнение. 

2.2.3. Непряко допълнение клитика в интерпозиция (3,6 %) – релевант-

но за словореда на изказването е наблюдението на Л. Ухлиржова за мястото на 

българското възвратно местоимение, което е винаги след дателната форма [по 

Ухлиржова 2011б: 10–11], напр. Усмихна (F) ти се; Спи (F) ми се. Компонен-

тите на сказуемото като частици, модални и фазисни глаголи предхождат кли-

тиката непряко допълнение: Туй (F) не ми е ясно; Ами тя няма да ти стигне 

(F) ракията; Здравната книжка сигурно ще ми трябва (F). При някои приме-

ри фокусирано е само сказуемото, при други – обстоятелственото пояснение. 

2.3. Комбинация от две семантично различни непреки допълнения 

(близо 1,5 % от примерите) – изказванията, съдържащи тази словоредна ком-

бинация, представляват по-особен случай.  

2.3.1. Двата непреки обекта са изразени със съществително име и него-

ви заместители (местоименни и субстантивирани части) – при този вариант е 

възможно допълненията да се появят едновременно пред/след сказуемото, вж. 

конструираните примери Пред комисия на изпит се явяваш / Явяваш се пред 

комисия на изпит. Единичен случай е рамковото разположение спрямо пре-

диката на двете допълнения, тип:  

[А – И какво представлява изпитът?]  

Б – Пред комисия (F) се явяваш на изпит по синтаксис (Т). 

 

Примерът демонстрира връзката между преместването на единия неп-

ряк обект в препозиция и функционирането му като фокус, докато същевре-

менно второто непряко допълнение заема каноничното си място след сказуе-

мото и е в ролята на топик. 

2.3.2. Едното непряко допълнение е изразено със съществително име, с 

местоименна или субстантивирана част, а другото е клитика – при тези изказ-

вания словоредните комбинации са значително по-разнообразни: двата обекта 

могат да се появят едновременно пред и след сказуемото, да се разположат 

интерпозиционно спрямо неговите части и дори да го поставят „в рамка“. 

2.3.2.1. Две непреки допълнения в постпозиция спрямо сказуемото и в 

непосредствен контакт едно спрямо друго, тип Удря ми на лой (F). Фокусиран 

е комплексът сказуемо – допълнение, изразено със съществително. 

2.3.2.2. Две непреки допълнения в препозиция спрямо сказуемото и в 

непосредствен контакт едно спрямо друго, тип Ами то с бибероната (F) ѝ е 

по-лесно; И по телефона (F) ѝ звъня. Отново фокусът е върху съчетанието 

сказуемо – допълнение, като информационното изтъкване пада предимно вър-

ху обекта съществително. 

2.3.2.3. Две непреки допълнения в интерпозиция спрямо сказуемото, 

тип Ама трябва тука с твоя научен ръководител (F) да ни помогнеш малко с 

фокус отново върху обекта именна фраза. 



2.3.2.4. Две непреки допълнения в рамкова композиция спрямо сказуе-

мото, тип Жената ми говори специално за тая постановка (F); То тя ни чете 

там за някакви (F); Таман му ходи на сините дънки (F); Ти ми каза за него 

(F). В тази конструкция единственият граматично правилен вариант е контак-

тна препозиция на обекта клитика и постпозиционно разположено второ неп-

ряко допълнение във формата на съществително име, местоименна или субс-

тантивирана част.  

2.3.3. Две непреки допълнения, изразени с клитики – този вариант е 

граматично невъзможен. 

В обобщение би могло да се изтъкне по-силната обусловеност на сло-

воредните реализации при непрякото допълнение от информационната струк-

тура на изказването. Подобно на прекия и при непрекия обект любима е кон-

тактната постпозиция, докато дистантната най-често е резултат от появата на 

обстоятелствено пояснение плътно след сказуемото. Относно контактната 

препозиция тя почти винаги маркира непрякото допълнение като фокус на 

изказването, докато дистантната препозиция на обекта позволява той да фун-

ционира и като топик, и като фокус. В случаите, когато изказването съдържа 

комбинация от две семантично различни непреки допълнения, възможностите 

за словоредни вариации нарастват значително, като напълно реална е опцията 

единият обект да е топикализиран, а другият – да принадлежи към фокуса. 

3. В изказванията, в които е налице комбинация от пряко и непряко 

допълнение (12,6 % от разглеждания обем), положението е усложнено. Гру-

пирането и обсъждането на примерите ще се осъществява по вече установения 

модел.  

3.1. Пряко и непряко допълнение, изразени със съществително име и 

негови заместители (3,6 %) – тази подгрупа е на второ място по представител-

ност. Сред ексцерпирания материал се откриват три модела (пост- и препози-

ция на допълненията и рамкова композиция). 

3.1.1. Постпозиция (1,8 %) – наблюдава се сравнително равномерно 

разпределение на контактната (1 %) и дистантната (0,8 %) постпозиция на пре-

кия и непрекия обект спрямо сказуемото, тип:  

Те палеха печките с дърва и с въглища (F); 

 

Пуснах вчера сигнал на Дамян (F). 

 

Преобладава контактната позиция на прякото допълнение със сказуе-

мото, а непрекият обект се подрежда след прекия. В единичните случаи, когато 

непрякото допълнение стои след сказуемото, обектът е фокусиран: 

Ама те пиеха във такива чаши (F) ракия; 

 

Изпържил съм само за него (F) пиперки днеска. 

 
По отношение на разположението на допълненията едно спрямо друго, 

то доминираща е контактната позиция, макар да е възможна и дистантната: 

[А – И какво стана после, викаха ли ви при директора?]  



Б – Наистина (F) имахме среща с директора (Т); 

 

[Ела тук да ти разправям!] ‘Начи получи покана синковеца от една 

фирма (F). 

 

3.1.2. Препозиция (0,4 %) – при мнозинството от изказванията, попа-

дащи в тази група, единият обект е в непосредствен контакт със сказуемото, 

тип От каймата нищо не сме правили (F). Дистантната позиция също е въз-

можна, но с изключително слабо присъствие, напр. От каймата нищо днес не 

сме правили (F). По отношение на разположението на прекия и непрекия обект 

един спрямо друг, то те масово са в контактна позиция, докато дистантната е с 

много по-скромно присъствие, напр. Дидо, за тебе място няма (F) / Дидо, за 

тебе място в този дом няма (F). В тези примери е фокусиран целият комп-

лекс от две допълнения и сказуемо. 

3.1.3. Интерпозицията на едното допълнение, съчетана с пост- или пре-

позиция на второто, също е възможна, тип Ми ние после трябва и вино (F) да 

пием с тоз суджук (Т), но много слабо застъпена в събрания масив примери. 

3.1.4. Рамкова композиция (1,4 %) – масово в конструкциите от тази 

подгрупа прякото и непрякото допълнение са в непосредствена близост до 

сказуемото, тип:  

[А – Какво е туй? Сок? 

 Б – Да, от бъз е, налей си!  

А – Тц! ] Бъз (Т) си представям с тортичка (F) … примерно. 

 

Дистантната позиция обаче също е възможна, напр.:  

[A – Църквата на държавата не може да плаща данъци, как!]  

Б – Прав е… За даренията църквата не плаща данъци (Т). 

 

Поради естеството на конструкцията тук не е релевантно да се обсъжда 

взаимното разположение на двете допълнения. При две трети от примерите в 

тази подгрупа в препозиция е прякото допълнение, то е и фокусирано в пове-

чето случаи (контрастен фокус), напр. Аз затуй десет (F) казах на него (Т); 

Две цигари (F) съм взела от Мария (Т), но това не е задължително. 

3.2. Едното допълнение е изразено със съществително име и негови за-

местители, а другото с клитика (7,3 %) – като честота на употреба това е най-

добре представеният начин за изразяване на допълненията. 

3.2.1. Постпозиция (1,2 %) – във всички изказвания от тази подгрупа се 

среща контактна постпозиция на допълнението клитика спрямо сказуемото. С 

оглед на взаимното им разположение допълненията са в непосредствен кон-

такт едно спрямо друго също в 100% от примерите: Трябват ми разпалки (F); 

Купила съм си много вестници (F); Гледахме ги със Здравкича (F). 

3.2.2. Препозиция (0,6 %) – контактна препозиция на допълнението 

клитика със сказуемото е налице във всички примери, докато в дистантно по-

ложение пред сказуемото е възможно да се появи само допълнението, изразено 

с име или негови заместители. Регистрираните допълнения и тук се разполагат 



контактно едно спрямо друго, възможна е и дистантната позиция: И тиквички 

(F) ми прави хубави; Сиренена каша от седмица (F) ѝ дават.   

3.2.3. Интерпозиция (3,1 %) – тук ще бъдат разгледани два случая, при 

които в интерпозиция е само клитиката допълнение, а обектът съществително 

е в пост- или препозиция спрямо сказуемото.  

3.2.3.1. Интерпозицията на обекта клитика, съчетана с постпозиция 

на допълнението, изразено със съществително или негови заместители, е по-

срещаната словоредна разновидност (2,1 %), като постпозицията на допълне-

нието е контактна в 1,5 % от примерите и дистантна – в други 0,6 %. Примери: 

Аз няма да му правя транскрипция (F); Те могат да ги поръсят с пясък (F) 

(мидите); А, ти си го закачила директно за… лаптопа (F) (кабела); Ще ѝ купя 

утре нова (F) (спирала за очи). 

3.2.3.2. Когато обектът съществително или негови заместители е в 

препозиция (при интерпозиция на клитиката), контактната препозиция на 

допълнението (1 %) е най-често срещана в анализирания масив: Аз нещо (F) 

щях да ти казвам; В едни малки бутилчици (F) ги слагам. 

3.2.4. Рамкова композиция (2,4 %) – в преобладаващата част от регист-

рираните примери допълнението, изразено с име, е в контактна постпозиция, 

но напълно възможна е и дистантната, напр. Мама му разказа вчера всичко, 

като ролята на словоредна преграда най-често изпълнява различно по вид обс-

тоятелствено пояснение. Специфична особеност тук е, че независимо дали 

клитиката е пряко или непряко допълнение, тя винаги е в препозиция спрямо 

сказуемото, а другото допълнение име е в постпозиция, вж. неграматичното 

 

*Аз за пръв път от тебе чувам го; 

*След това сухи чорапки обу ми 

 
в сравнение със  

Аз за пръв път (F) го чувам от тебе;  

След това ми обу сухи чорапки (F). 

 

3.3. Пряко и непряко допълнение, изразени чрез клитики (1,7 %). 

3.3.1. Постпозиция (0,3 %) – примери: Засилих (F) ти я; Дават (F) ти 

го. Във всички регистрирани примери групата клитики е в непосредствен кон-

такт с основния глагол в сказуемото. Изключение правят изказвания от типа 

Засилил съм ти я, в които формата за 1 и 2 л.ед. и мн.ч. на спомагателния гла-

гол съм стои до основния глагол [за справка вж. Хауге 1976; Ухлиржова 2011а; 

2011б]. 

3.3.2. Препозиция (0,6 %) – ситуацията тук е аналогична на казаното 

по-горе за постпозиционното пряко и непряко допълнение клитика: Точно ей 

тъй (F) ми го каза доктор Радев; Те ти го обясняват точно и ясно (F).  

3.3.3. Интерпозиция (0,8 %) – и в интерпозиция групата от допълнения 

клитики запазва поведението си на неделимо цяло, в което на първо място 

стои дателната клитика, а на второ – винителната: Мога направо (F) да ви ги 

оставя; Аз ще ти ги донеса на масата след малко (F). 



При изказванията с комбинация от пряко и непряко допълнение особе-

но ясно личи зависимостта на мястото на допълнението от начина на неговото 

изразяване. Обобщено накратко – допълненията клитики са по-толерантни към 

препозицията и интепозиционното вмъкване в сравнение с допълненията съ-

ществителни/заместители на съществителното. Статистически обичайното 

място на вторите е постпозицията спрямо сказуемото, при това – контактната. 

Относно вида на допълнението и неговата словоредна поява, наблюде-

нията показват, че най-често прякото допълнение е в контактна постпозиция 

със сказуемото, а непрекият обект се подрежда след прекия. В единичните 

случаи, когато непрякото допълнение стои плътно след сказуемото, обектът е 

фокусиран. По отношение на разположението на допълненията едно спрямо 

друго, то доминираща е контактната позиция.  

Отново прякото допълнение е аргументът, който показва по-голяма го-

товност да се придвижи пред сказуемото – наблюдава се при две трети от при-

мерите в т.нар. рамкова композиция. В повечето случаи това преместване е 

мотивирано от процеси, действащи на ниво информационна структура: преки-

ят обект се явява фокус на изказването.  

4. Особен интерес представляват изказванията, в които е налице удвоя-

ване на допълнението. Опит за интерпретация на модела на удвоените до-

пълнения още през 1969 г. прави А. Минчева, според която за да се говори за 

това явление, е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия, като напри-

мер наличието на задължителна удвояваща местоименна клитика (тя има фик-

сирано място до глагола сказуемо) и присъствието на втори компонент – до-

пълнение, което разполага с по-голяма свобода по отношение на позицията си 

спрямо комплекса „глагол сказуемо – клитика“ [по Минчева 1969: 3]. От глед-

на точка на съвременното схващане за информационната структура на изказ-

ването по въпроса за удвояването се използват термините лява дислокация, 

дясна дислокация и външен топик, чрез които се назовават различни проявле-

ния на един и същ процес – топикализацията. 

Статистически погледнато, удвояване на допълнението е регистрирано 

в 6,7 % от примерите със съобщителни изказвания, съдържащи допълнение. 

Удвояването на прекия обект е близо пет пъти по-често срещано спрямо този 

процес при непрекия (5,5 % : 1,2 %). Примерите в тази част на изследването 

ще бъдат групирани според принадлежността си към конкретен модел (лява 

дислокация, дясна дислокация или външен топик), в рамките на който ще се 

отбелязват спецификите на явлението при двата вида допълнение. 

4.1. Характерно за анализираните примери е, че сред тях преобладават 

конструкциите, изградени по модела на лявата дислокация – именната (или 

предложната) група предхожда удвояващата я клитика, напр.: 

[А – Къщата до нея, ако си спомняш, една цялата в зелени зелено об-

лечена… 

Б – Да.] 

А – Е двете къщи (T) ги събориха (F); 

 



[А – Камито си се справи доста добре, в смисъл вървеше сама, без да 

я носят техните, нямаше мрънкане, цупене…] А на детето (T) това му беше 

първото ходене в планината (F) (детето се казва Камелия). 

 

Както се вижда, изпълнено е изискването аргумент да се намира в лява-

та част на изказването (именната група двете къщи и предложната на детето), 

присъства и задължителната кореферентна местоименна клитика (ги и му), 

която в първия случай се съгласува с допълнението по лице, число и падеж (3 

л., мн.ч., В. п.), а във втория и по род (3 л., ед.ч., ср.р., Д. п.). Примерите пот-

върждават схващането, че „удвояването на допълнението е морфо-синтактичен 

маркер за топика в изказването“
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 [Тишева, Джонова 2004: 99].  

Макар най-често допълнението, което подлежи на удвояване, да заема 

инициална позиция в изказването, това не е правило. Независимо от вида на 

удвоения обект (пряк или непряк), в абсолютното начало могат да се появят 

утвърдителни или отрицателни частици (да и не), съюзи (обаче, ами и т.н.), 

именни и предложни групи съответно с функцията на подлог и обстоятелстве-

но пояснение, напр.: 

[А – (…) И в един момент пада по гръб и дига краката нагоре] 

Б – Не, т’ва не съм го видяла; 
 

Обаче кутиите ги взехме; 

 

[А – Че то без пари бе! (смее се) 

Б – Ами аз тридесет имах] Ама стоте ги бях забравила; 

 
Аз на тебе наистина не ти предложих вино;  

 

След това на Стилиян му помогнах с домашното.  
 

Както става ясно от примерите по-горе, допълнението според вида си 

може да бъде изразено със съществително име (кутиите) или местоимение във 

В.п. (напр. мен), показателно местоимение (т‘ва), субстантивирана част (чис-

лителното име стоте), както и чрез предложна група (с предлога на) в комби-

нация с винително местоимение (на тебе) или съчетана със съществително 

име (на Стилиян). 

По отношение на информационната структура от значение е взаимното 

разположение на удвоения елемент и кореферентната на него клитика, тъй 

като, за да се говори за лява дислокация, удвояващата клитика трябва да се 

намира в постпозиция спрямо допълнението (среща се както контактната, така 

и дистантната постпозиция): 

Това (T) го знам още от първи курс (F) 

На мене (T) така (F) ми казаха.  
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Специфичен случай при непрякото допълнение топик, маркиран като 

лява дислокация, е възможността предлогът на да бъде изпуснат, тип Мене ми 

се спи (F); Да, ама него му е зле (F). Тук единственият белег за синтактичната 

функция на удвоения елемент (мене, него) е кореферентната клитика за дате-

лен падеж (ми, му). 

4.2. Характерните особености на втория вид топик, т.нар. външен топик, 

могат да бъдат онагледени чрез съпоставката му с клитичната лява дислокация, 

вж. следния пример:  

[Б – Е, тя тъз ферма е на Гайдичката! Гледа си миди човекът. 

Самичък, без помощници] 

А – Те ги изнасят май…  

Б – [Мидите ли?] Повечето ги изнасят [Той с‘я иска да прави 

фабрика, за да  
може да затвори процеса].  

 

Изказването на участник (Б) в общуването е пример за удвояване на до-

пълнението по модела на лявата дислокация: наличен е аргумент в лявата част 

на изказването (повечето), присъства и задължителната кореферентна на него 

местоименна клитика (ги), която се съгласува с аргумента по лице, число и 

падеж (3 л., мн.ч., В. п.). Ако се направи сравнение с изказването на комуни-

кант (А), става очевидно разминаването в един дребен, но съществен детайл – 

за разлика от топика в лява дислокация (вж. Б), тук съгласуването между аргу-

мента (те) и кореферентната клитика (ги) е само по лице и число, но не и по 

падеж, т.е. са изпълнени основните изисквания явлението да бъде класифици-

рано като външен топик. Тук отново позицията на топика спрямо клитиката 

може да е контактна или дистантна, вж. Аз ме интересува силно; Ти сигурно 

Айтен не те пуска. 

 4.3. Преди да се заговори за особеностите на модела на дясната дисло-

кация е добре да се припомни схващането на автори като Рудин, Кардиналети, 

Кръпова, Тишева, Джонова, които приемат, че на структурно ниво лявата и 

дясната периферия на изказването са симетрични помежду си. „Вляво и вдясно 

от глагола действат аналогични механизми на равнището на информационната 

структура, които мотивират удвояването на аргументи и техния слово-

ред“ [Тишева, Джонова 2004: 102]. С други думи, докато при топика в лява 

дислокация допълнението стои в препозиция спрямо кореферентната клитика, 

при дясната дислокация удвоеният обект е в постпозиция по отношение на 

клитиката, напр.: 

[A – Ама аз с нищо не съм го предизвиквала, не се усмихвах на него!  

Б – Знам! Знам!] Аз го видях това нещо; 

 

[A – Ама те какво си мислят? Че могат да ме правят на луда ли? 

Б – Точно тъй им изглежда на тях]. 

 

Честотата на поява на дясната дислокация в съобщителното изказване е 

значително по-малка в сравнение с тази на лявата дислокация (в съотношение 



0,7 % : 5,3 %). Разбира се, напълно вероятно е с увеличаването на броя на при-

мерите тази процентна съотнесеност да се промени в полза на дясната дисло-

кация. Любопитна закономерност, която показват предварителните наблюде-

ния, е, че дясната дислокация показва предпочитание към несъобщителни из-

казвания (възклицателни, подбудителни, въпросителни), но това е предмет на 

друго изследване. 

Във връзка с явлението удвояване на допълнението би могло да се 

обобщи, че типичната проява на този речев феномен е удвояването на прекия 

обект по модела на лявата дислокация. В процентно отношение примерите, 

съдържащи външен топик, както и тези, конструирани по модела на дясната 

дислокация, са твърде малобройни, за да е възможно формулирането на изводи 

и обобщения с доказателствена значимост.  

 

Настоящото изследване, посветено на словоредните позиции на допъл-

нението в съобщителното изказване, показа интересна закономерност: наред с 

типичната за книжовния език контактна постпозиция спрямо сказуемото [вж. 

Е. Георгиева 1974] в разговорната реч твърде убедително са представени конс-

трукциите, в които допълнението е в препозиция. Може да се окаже основа-

телно допускането, че е налице тенденция към изравняване по честота на 

употреба между двата типа словоредни реализации. Тази идея, от своя страна, 

резонира със зародилите се в последните години схващания, че т.нар. „откло-

нения“ в разговорната реч не могат да бъдат вместени и описани чрез корела-

тивната двойка правилно ~ грешно, защото те не са грешки, а просто формират 

една своеобразна по-особена разговорна норма, която е различна от представа-

та за книжовноезикова нормативност.  

Високата честотна поява на допълнението (независимо от неговия вид) 

в позиция пред сказуемото очевидно е обвързана с особеностите на комуника-

тивната структура на изказването. Най-често допълнението предхожда сказуе-

мото поради информационната си наситеност (явява се фокус) и като носител 

на по-голямо напрежение се измества в лявата част на синтактичната конст-

рукция. Напълно очаквано сред факторите, които обуславят подобно поведе-

ние, се нареждат контекстът и конситуацията, но не като някакви абстрактни 

понятия, а като динамични и постоянно вариращи структури, силно зависими 

не от нещо друго, а от човешкия фактор в цялата му съвкупност от психо-

физиологични, емоционални, интелектуални, социални и прочее характерис-

тики, които определят неговите речеви изяви и отговарят за тях. Индивидуал-

ният човешки фактор е толкова силен и поради това, че разговорната реч се 

заражда в среда, благодатна за субективни речеви вариации. Свободата на из-

разяване, от една страна, е съобразена с уникалните за всеки човек характерис-

тики и в същото време – вместена в изискването за граматичност, но грама-

тичност от по-особен тип, която да покрива изискванията на речево ниво.  
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УВОД 

Уникалността на индивидуалния човешки глас е неговата невидима 

„визитна картичка“, по която той може да бъде разпознат дори и тогава, когато 

се общува с другите по телефона още преди да се представят.  

Обект на внимание в този принос е джендърната стереотипност на чо-

вешкия глас, която дава различна информация за самото лице, което говори – 

как говори, каква е неговата полова идентичност (мъжка, женска, транссексу-

ална), какъв е перлокутивният ефект от звукоизлъчването върху реципиента и 

др.  

Джендърните изследвания привличат все повече вниманието на авто-

рите във връзка с изучаването на лексикалните особености при употребата, но 

особен интерес напоследък се проявява и към гласовите различия и техния 

фонетичен облик в артикулационен, акустичен и перцептивен аспект. Тези 

изследвания, колкото и да имат своя специфика, не биха могли да се осъщест-

вяват самоцелно, защото изследването на джендъра е интердисциплинарна 

сфера, посветена на половата идентичност и на представянето на половете 

като централни категории за анализ. В тях се включват изследвания върху же-

ните (феминизъм, пол и политика), проучвания върху мъжете (мачизъм, пат-



риархалност и власт) и куиър
1
 изследвания. Често джендърните изследвания се 

осъществяват заедно с изследването на сексуалността [Малти-Дъглас 2007].  

Разликата между биологичен пол и джендър дава възможност да се ди-

ференцират двата концепта: полът илюстрира анатомията на репродуктивната 

система на индивида и вторичните му полови белези; джендърът (социален 

или психологически пол) се отнася както към социалните роли на дадена лич-

ност, основаващи се върху персоналното усещане на индивида за принадлеж-

ност към определен пол (т.е. джендърната роля на индивида в обществото), 

така и към неговата лична представа и собствено убеждение (персоналната 

самоидентификация) за осъзнато асоцииране с определена полова идентичност, 

различна от биологичния му пол. При тези обстоятелства биологично зададе-

ният пол на индивида не винаги съответства на персоналното му убеждение за 

джендърна идентичност и в този случай лицата се самоопределят като транс-

сексуални.  

Джендърните изследвания са обект на внимание и на новата наука за 

интердисциплинарно изследване на човешкото комуникативно поведение – 

лингвистичната персонология, която се занимава с верификацията на типични-

те особености на личностния речев вариетет въз основата на индивидуалния 

начин на говорене и превъплъщенията на човешкия глас с оглед на открояване 

на персоналната идентичност, включително и нейните джендърни измерения и 

особености [Попов 2016].  

Терминът джендърлект (от англ. gender – род, пол и старогр. λεκτος – 

говор, израз), създаден по аналогия с термина сексолект (половия / джендър-

ния вариетет – виж по-долу), служи за обозначаване на особеностите в речта 

на жените, мъжете и транссексуалните в пределите на даден национален език, 

включвайки лексиката, граматиката и стила.  

Гласовите стереотипи (от гр. στερεός – солиден, масивен и τύπος – тип, 

образ, отпечатък) са такива форми, копия, типове, клишета, слухови образи, 

отпечатъци на човешкия глас, които илюстрират и онагледяват образците на 

човешкото възприятие, филтрацията на звуковия сигнал и интерпретацията на 

цялата звукова информация при разпознаване на индивидуалните характерис-

тики на дадена личност по белезите на принадлежност към определен социум, 

регион, етнос, пол, възраст, както и характеристиките, свидетелстващи за сте-

пента ѝ на образованост. Стереотипите на гласа са важен аспект при изследва-

не на човешкото речево поведение в рамките на лингвистичната персонология 

[Попов 2016]. Всичко това е в съгласие и с господстващото мнение, че гласо-

вете често съобщават на другите много за пола (джендъра), възрастта, произ-

хода, емоционалното състояние и друга информация, характеризираща човека, 

за която може би дори не се предполага.  

                                                           
1
 Куиър – от англ.: queer – необичаен, странен, чудат) – неологизъм за обозначаване на 

употребите на езика от хора с нетрадиционна сексуална ориентация (хомосексуални, 

бисексуални) или за полова идентичност (транссексуални, интерсексуални), синоним 

на ЛГБТ.  



На много работни места – в сектора на услугите например, гласовете са 

вече важна част от имиджа, заложен в даден рекламен проект. Именно затова 

те би следвало да бъдат представяни по подобаващ ефектен начин, така че в 

публичното пространство пред потребителя да може да изпъкне физическият 

привлекателен облик на визираното рекламно лице.  

Както твърдят М. Шас Рубио и Б. Пенок-Спек, стереотипите на гласа 

са един от методите, с които рекламодателите постигат тактическа си цел да 

въздействат върху публиката..., защото те са изключително ефективен и ико-

номичен начин за установяване на контакт с телезрителите [Шас Рубио, Пе-

нок-Спек 2008: 371].  

Те отразяват говорните навици на човека и неговата склонност да про-

изнася, а типичните своеобразни огласовки от подобен тип звукоизлъчвания 

дават възможност на базата на индивидуалния гласов стереотип да бъде раз-

познат и конструиран речевият портрет на говорещата личност.  

Емоциите в гласа също допълват представата за стереотипа на конк-

ретния глас. Изобщо „нашите преценки за гласа често са базирани на клише-

та“ [Екерт и Лейвър 1994: 154].  

Всеки индивид осъществява сам по себе си избора на звукови средства 

за въздействие върху реципиента, опирайки се на собствените си „вкусови 

рецептори“, които формират неговото ежедневно „речево меню“. Така езико-

вата личност проявява и афишира в медийния ефир стереотипните (дистинк-

тивни) признаци на своята социална и джендърна група, осъзнавайки и демон-

стрирайки индивидуалната си корпоративна принадлежност към нея.  

Стереотипите на гласа се основават на отличителни, измерими свойст-

ва на човешкия глас. В този смисъл те категоризират цялостната представа за 

тези свойства и я обобщават в речев портрет.  

В джендърните изследвания на гласа се наблюдават най-често следните 

типове – мъжки глас („мачо” изговорен стил), женски глас („женствен” изго-

ворен стил) и транссексуален глас („травеститски” изговорен стил).  

Тези типове гласови стереотипи могат да бъдат илюстрирани акустич-

но чрез съответстващите им слухови образи (като осцилограми, интонограми и 

спектрограми), осъществени върху реални звукови ексцерпти на записи на 

реклами, в които са налице ярко изразени параметри на присъщото им сексу-

ално речево поведение; следователно те могат да бъдат наречени сексолекти 

(срв. по долу фиг. 1, 2 и 3).  

Сексолектът (от англ. sexolect и лат. sexus полов + гр. λεκτος говор) е 

вариант на езика, характерен за определен пол; характеристика на гласа и на 

речта на даден индивид, отразяваща както неговия физически пол, така и ими-

тацията на противоположния пол.  

Понятието сексолект заема централно място в изследванията на Р. К. 

Потапова. Авторката го въвежда във връзка с приложните аспекти на експерт-

ната фоноскопия [Потапова 1999, 2000].  

Процесът на идентификация на личността по гласа и по речта за целите 

на експертната криминалистика включва разпознаването на редица индивиду-

ални признаци на говорещия, свързани с неговия пол, възраст, социална при-



надлежност, език, емоционално и психическо състояние и др. Впечатлението 

от всичко това довежда до създаването на така наречения речев „портрет” на 

индивида. Р. К. Потапова смята, че наред с установяването на диалекта, социо-

лекта и идиолекта на говорещия би следвало да се обърне внимание и на таки-

ва понятийни компоненти на сексолекта, като напр.  

1. базов сексолект (с оглед на принадлежността към изходния физио-

логичен (биологичен) пол, който се характеризира с набор от специфични ре-

чеви корелати (артикулационни, перцептивни и акустични);  

2. производен сексолект (по отношение на имитируемия пол):  

а) с помощта на техническата имитация 

или  

б) посредством естественото подражание (ситуативно обусловеното 

естествено имитиране),  

или  

в) посредством фактуалната физиологическа преориентация (операци-

онното изменение на пола, например, вследствие на наличието на дисфория на 

джендъра [срв. Потапова, Потапов 2006].  

При повишения интерес на съвременните учени към проблематиката на 

така наречените джендърни изследвания се появиха серия от работи, посвете-

ни на изучаването на различията в речевото поведение на жените и мъжете 

[срв. Креймър 1977; Бетстоун, Туоми 1981; Потапов 2014]. 

Резултатите от появата на тези експериментални изследвания, в които 

са използвани предимно методите за аудитивен анализ и статистическа обра-

ботка на речеви данни, допринасят за открояването на най-типичните характе-

ристики на женската и мъжката реч, за чиято огласовка значителна роля играе 

прозодията. В статията на Ч. Креймър [1977: 157] като типични особености на 

мъжката реч са предложени следните квалификации: настойчивост, взискател-

ност (demanding voice), авторитарност, стремеж за вземане на инициативата в 

разговора (dominating speech), агресивност (aggressive speech); женската реч е 

представена чрез характеристиките: заинтересованост, внимание към събесед-

ника (concern for the listener), дружелюбие (friendly speech), мекота, деликат-

ност (gentle speech) и пр. Описаните особености за характеризиране и дифе-

ренциране на речта като мъжка и женска се базират както на засвидетелства-

ната информация за използваните лексикални средства, така и на информация-

та, индикирана от прозодията на дискурса – напр. увеличената гръмкост (loud 

speech) характеризира мъжкия глас, докато високото равнище на гласовия тон 

(high pitch) както и широкият диапазон от темпорални и мелодически модифи-

кации (wide range in rate and pitch) са присъщи на женския глас [Креймър 1977: 

157].  

Констатираните особености на акустичните параметри се забелязват и 

диференцират съвсем ясно обозримо по спектрите и на следните две звукоко-

излъчвания от български реклами на автомобили (www.auto.bg) чрез експресии 

на мъжкия глас (фиг. 1: Ау-ау, ауто бг – автомобилният сайт) и експресиите 

на женски глас (фиг. 2: Ау-ау, ауто бг – автомобилната страст).  

 

http://www.auto.bg/


 
За женския глас (в сравнение с мъжкия) е характерна по-голяма енер-

гийна наситеност при високочестотните спектрални характеристики на глас-

ните звукове. В областта на вокализма в литературата се отбелязват редица 

особености, свързани с наличието на по-малкия устен разтвор при генериране 

на звукове при мъжете, в сравнение с този при жените, което довежда до обра-

зуване на по-стеснени гласни с по-бедна тембрална окраска. За женската реч 

по правило при неутрално емоционално състояние е характерна по-голяма 

степен на мелодическа изрязаност (наличие на големи по своето значение 

междусричкови и вътресричкови интервали на честотата на основния тон), по-

голям мелодичен диапазон, по-висок регистър, ускорено темпо [срв. също По-

тапов 2014: 25]. 

При наблюдаваните от автора на този принос примери що се отнася до 

спецификата на женския глас – като цяло той се възприема като по-висок от 

мъжкия. Теоретичните обяснения за това се дължат на факта, че гласните 

струни на мъжете са по-дебели и по-дълги, отколкото тези на жените, а дъл-

жината на вокалния тракт при жените е по-малка от тази на мъжете. Средното 

значение на честотата на основния тон при жените е около два пъти по-високо 

от това на мъжете.  

С оглед на емоциите прави впечатление, че жените са по-щедри при 

гласовите експресии на емоции от мъжете. Ето защо това прави спектрите на 

техния глас и по-релефни. И все пак това твърдение има относителен характер, 

тъй като се определя въз основа на индивидуалната огласовка.  

Най-характерното за мъжкия джендърен сексолект (фиг. 1) е вибрация-

та на гласа в ниския регистров диапазон при бавна скорост на темпото и удъл-

жаване на гласните като израз на върховно удоволствие, докато в женския 

джендърен сексолект (фиг. 2) се наблюдава напрегнат писклив изговор във 

високия тонален диапазон и увеличена скорост на темпото – индикация за ор-

газъм.  

Определянето на сексолекта на говорещи с транссексуална ориентация 

като характерен типов речев „портрет” до скоро изобщо не е било предмет на 

вниманието на българската лингвистика. Първи опит за описание на тази спе-

цифична сексолектна проява в българското публично речево пространство е 

направено в рамките на наблюденията върху българските групови джендърни 

прояви от автора на настоящия принос (срв. Попов 2007).  

 

  

 

Фиг. 1: Мъжки глас Фиг. 2:  Женски глас 
 



На фиг. 3 е представен речевият „портрет“ (акустичния образ) на гласа 

на травестит, радиоводещ на рекламно развлекателно предаване.  

 

 
Фиг. 3: Джендърен сексолект на травестит 

 

При джендърния сексолект на травестита се забелязва комбинация от 

фалцетна, придихателна и шепотна фонация, които се усещат доверително, 

изповедно. В стилистично отношение цялостното впечатление от този рекла-

мен дискурс е, че придихателната и шепотната фонация, както и отпуснатия 

глас на фалцета конотират така информацията, че реципиентът да усеща вни-

мание, ласкавост и “мекота” в гласовата окраска.  

 

ГРУПОВИ (КОРПОРАТИВНИ) ДЖЕНДЪРНИ ПРОЯВИ В 

БЪЛГАРСКАТА РЕЧ 

Речевото поведение на говорещия човек се формира под въздействието 

на сложния комплекс от редица реално неотделими социално-демографски 

обстоятелства.  

Груповите джендърни огласовки представляват цяла галерия от раз-

лични социолектни речеви практики, предопределени от принадлежността на 

говорещия към съответна група въз основа на критериите полова идентичност, 

възрастова идентичност, социален статус, професионална принадлежност и 

др. 

Настоящото изследване не си поставя претенциозната задача да даде 

една пълна представа на груповите изговорни речеви изяви. Тук са представе-

ни само отделни типични и характерни прояви на изговора, които свидетелст-

ват за корпоративната принадлежност на говорещия към определена група с 

оглед на неговия сексолект. 

По повод на определянето на половата идентичност по гласа на гово-

рещия е необходимо да се отбележи, че в акустичен план основната честота на 

гласа (pitch, F0) не е определящ фактор за различаването на мъжки / женски 

глас, въпреки принципната визуална реализация на женските гласове в горната 

част на спектъра и съответно изобразяването на мъжките гласове в по-ниските 



спектрални честоти. Така например гласът на американската певица Шер, как-

то и този на известната от близкото минало Аманда Лиър, са характерно по-

ниски от гласовете на много мъже, ала въпреки това те се възприемат като 

женски. Множество рок певци (мъже) пък изпълняват песните си с фалцет и 

гласовете им се възприемат като женски, в редица случаи дори някои аудитори 

се затрудняват на слух при определянето на пола на изпълнителя. Същото ва-

жи и за спинтовите тенори в оперното пеене. В това отношение интерес от 

фоностилистично гледище представлява речевият репертоар на говорещи с 

транссексуална идентичност, които са с мъжки произход, но в обществото 

присъстват с женската си идентичност, която типизира тяхното речево поведе-

ние. В процеса на трудовите им изяви в публичното пространство те изпълня-

ват различни роли – на радиоводещи, артисти, модератори, певци и др. Тук 

интерес предизвикват фоностилистичните признаци на прозодичната огласов-

ка в дискурса на травеститите.  

 

А. Дискурс на травеститите 

Тази група говорещи се стреми да подчертае максимално женствения 

си маниер на изговор, като за тази цел се използва говоренето на фалцет. 

Фалцетът функционира като маркиран регистър, който се реализира чрез пре-

хода в горната граница на честотния диапазон. Перцептивно подобна речева 

практика се осъзнава от реципиента като женствена артикулация с характерен 

висок регистър, при която обаче на места се забелязват преходи към парамет-

рите на вродения по-нисък диапазон на нормалния непреднамерен изговор. 

Фалцетната фонация в случая е преднамерено търсена от говорещия и тя се 

постига чрез повдигането на ларинкса (в това число и на адамовата ябълка), в 

който са разположени гласните струни, нагоре и намаляване на дължината на 

гласовия тракт (изнесена напред артикулация); чрез постоянните изменения на 

модулацията на гласа и увеличаване на основната честота; чрез удължаване на 

времетраенето при изговора на гласните; чрез провлачването на артикулацията, 

което, от своя страна, се възприема като ленив, артистистичен и леко небрежен, 

дори в отделни случаи като разглезен изговор, съчетан с придихателна фона-

ция и назална артикулация (като свидетелство за превзетост и дори флиртува-

не в речта) (срв. фиг. 4 и фиг. 5).  

 



 
 

Фиг. 4: Маркиран висок регистър с фалцетна фонация в изговора на травестит  

(водещ на развлекателно рекламно-информационно радиопредаване) 

 

 

 
 

Фиг. 5: Изговор на травестит Това той съм аз (FCT+PDH) (имитация на женс-

ка реч) 

 

 

Б. Дискурс на младежкия сленг (“мачо”-изговорен тип) 

Така нареченият “мачо”-изговорен тип се наблюдава в мъжката реч, 

както и в речта на някои тийнейджъри, които вече се самоосъзнават като пред-

ставители на мъжкия пол (през периода на пубертета) и чрез речта си се опит-

ват да прикрият мутациите на гласа си, демонстрирайки мъжественост с дрез-



гав глас в изговора. Характерна особеност на този изговорен тип представлява 

и използването на вибрацията като характерен тип регистър, който се постига 

чрез преминаването в долната граница на честотния диапазон. Перцептивно 

такова произношение се квалифицира като ниска темброва окраска, маркирана 

с вибрация. Преобладава небрежният изговор с емфатично удължаване на 

гласните при изразяване на ярка емоция, изпускане на съгласни, бърз темп на 

речта и сливане на компонентите на фразата в една дихателна група. Тези фо-

ностилистични особености свидетелстват за характерна доминантна реч, за 

изразено чувство на превъзходство (или презрение) в речта на говорещия, 

тщеславие и пренебрежително отношение към останалите участници в кому-

никацията (срв. фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6: Тонална емфаза в нисък тонален диапазон, 

 маркирана с вибрация във фразата:  

КаКЪ-ЪВто и да е вашия би-изнес (VBR). 

 

В отделни случаи пренебрежителното отношение се експлицира и с 

помощта на ленивата назална артикулация (тъй нареченото “говорене през 

нос”) и относително високия тонален диапазон на изговора (срв. фиг. 7).  

 



 
 

Фиг. 7: “Мачо”-изговорен тип с назална артикулация на фразата  

Мно-о яко (VBR)(с вибрация) 

 

Дискурсът на младежкия сленг е ярко прозодично явление, чиито реп-

лики много често се изговарят с извънредно бърза скорост, изключително неб-

режно произношение и монотонен разтеглен равен интонационен контур, раз-

положен в изключително висок тонален диапазон (срв. фиг. 8). На пръв поглед 

се създава впечатлението за безизразност на прозодията поради липсата на 

релефност в реализацията на мелодиката и заради отсъствието на ясно откро-

ими паузи, които да парцелират отделните фрагменти. Това впечатление обаче 

се компенсира чрез използването на фонационни средства, като напр. напрег-

нат глас + крясък в гласа, които способстват за оформянето на фоностилис-

тичния ореол на тарикатската реч.  

 

 
 

Фиг. 8: Тарикатски небрежен изговор на фразата  

Неа-а се пла-ашиш ко-опеле-е! (маркиран висок регистър, 

разтеглено произношение, “провлачен” изговор) 



Интонационното оформяне на речта (чрез нейните компоненти – мело-

дика, пауза, интензитет, темп) е съществен критерий за прозодичното обособя-

ване на един или друг сексолект. От друга страна, е ясно, че прозодията е при-

зована да диференцира различните типове дискурс с оглед на социалните осо-

бености в изговора, с оглед на регионалния или чуждия акцент, сексолекта и 

професионалната детерминираност на говорещия. В този смисъл М. М. Бахтин 

пише, че интонацията е социална par excellence [Волошинов (1926) 2000: 80]. 

Разгледаните сексолектни прозодии съвсем не изчерпват многообрази-

ето на характерните стилистични огласовки в дискурса. Описаните употреби 

имат по-скоро илюстративен характер на представата за възможните вариации 

на стилистиката на гласа в различни типове дискурс. В цялостното впечатле-

ние за вербалното поведение на човека те заемат самостойно място наред с 

другите езикови средства – лингвистични и паралингвистични. 

Фоностилистичните средства се използват паралелно със стилистични-

те средства на другите равнища на езика. Изборът на едни или други лекси-

кални и граматични единици обикновено потенциално предполага и предпочи-

тание към едни или други фоностилистични ресурси. По такъв начин, въпреки 

условието за автономност на стилообразуващите средства, те взаимно се пред-

полагат и в езиковото общуване често функционират паралелно, като едно от 

тях може да има доминиращ характер.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимостта от изучаване на фонетичните характеристики на бъл-

гарската реч, реализирани с гласове на хора от различен пол и различна джен-

дърна идентичност, се мотивира в настоящето от практическите потребности 

на съвременното модерно общество и преди всичко от необходимостта от раз-

работване на системи за автоматично разпознаване и синтез на звучаща реч. 

Човешкият глас се формира под влиянието на физически и биологически фак-

тори. Наред с това различията във функционирането на гласните струни при 

мъжете и жените могат да бъдат предизвикани и в следствие на редица соци-

ални причини. И значенията на гласовия диапазон на честотата на основния 

тон при мъжете и жените в значителна степен също се припокриват. Това пре-

доставя на индивида разнообразни възможности за вариране и дори травести-

ране с помощта на гласа (използване на речева маска), което зависи от услови-

ята на комуникацията, емоционалното състояние на говорещия, нагласата и 

убеждението му за принадлежност към определена джендърна група и т.н. 

Половата стереотипизация поляризира гласовете най-общо като мъжки и жен-

ски и това дава основание по принцип да се говори за стереотип на домини-

ращата мъжественост (физическа маскулинност, агресивност, безцеремон-

ност) и стереотип на доминираща женственост (женската мекост, толе-

рантност, дружелюбност). Наличието на транссексуалните гласове с тяхното 

безспорно богатство на фонационни конотации и колоритност разрушават 

статуквото на традиционната дихотомия и насочват към извода, че усещането 

за гласов стереотип в джендърното пространство е относително, контекстуал-

но зависимо и определенията като че ли все още са доста размити. В съвре-



менните рекламни текстове всеки джендърен гласов стереотип оказва обаче 

различно въздействие върху реципиента и този факт красноречиво говори за 

това, че подобни изследвания се правят и с цел да се осъзнае техният ефект за 

по-нататъшния ход на комуникативната интеракция, а съответно и резултатът 

от него.  
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The work starts with the statement that nowadays the main source making possible 

the study of history, formation and development of the national etiquette is mostly the 

literary and conversational language. As for the past periods of its development we judge 

from the folk and literary works that have reached us. As a result of our research on the 

function of Bulgarian national etiquette through the years of its creation, the following 

conclusions can be made: 1) the Bulgarian national etiquette has the steady ethical base of 

our national etiquette built on the moral Christian code of old Bulgarians; 2) it is also an 

open system into which some etiquette rules and customs of other national etiquette systems 

have been accepted, like the Russian, Turkish and French ones. In the end, the general 

conclusion is drawn that during the single periods of formation and development of the 

etiquette system of the Bulgarian national etiquette an intense movement was made during 

which some of the etiquette devices were on the offensive while others retreated from its 

active position.  

Key words: Etiquette, Bulgarian national etiquette, open system 

 

 

1.0. Етикетът на една нация е съставна част от външна култура на тази 

нация. Той е онази нейна част, която се разглежда като система от изразни 

средства и правила за тяхната употреба в националното общуване. Всичко това 

придава на националния етикет характера на строго регламентиран “церемо-

ниал” на общуване (вербално и невербално) в рамките на културата на нацията. 

В научната литература е прието с термина етикет (фр. еtiquette) да се означава 

сбора от “правила за поведение, които отнасяме до външното проявление на 

отношението към хората /обноски с околните, форми на обръщение и поздрави, 

поведение на обществени места, маниери и облекло”[ Кон, ред.1983: 119]. 

Националният етикетен език е общият език на нацията, който регулира 

нейните междукултурни и междуличностни комуникации. При всички кому-

никации етикетът е този, който осигурява необходимия “въздух” между общу-

ващите езикови индивиди и поема функциите за естествената бариера на учти-

вата дистанция между тях. Като рефлекс на овладяната култура в речевото ни 

общуване, етикетният език е “юздата” на нашия егоизъм, която ни помага да 

не нараняваме другите при общуването си с тях.  



Българският речев етикет е задължителният компонент на социалния 

феномен, наречен българско национално общуване. Българският етикет като 

национална специфика се реализира чрез набор от лингвистични (езикови) и 

паралингвистични (неезикови) етикетни средства и правила за тяхната употре-

ба в речевото общуване. В сложния семиотичен комплекс от етикетни знаци, 

водеща е лингвистичната етикетна система със своите речеви формули, а па-

ралингвистичната, като система от фонация (или „озвучаване”) и кинетика 

(или „движение”) със своите паралингвистични етикетни кинеми, е вторичната 

система, зависима от първата [Стефанова 1997: 25].  

Националният етикетен език е комплексен код (система) от знаци (сло-

весни и несловесни), който “хвърля мостове” между хората при интеракция. 

Той се изучава, както всеки друг език, а неговото познаване от всеки е важна 

стъпка към овладяването на индивидуалната етикетна компетентност, така 

необходима ни за осъществяване на пълноценно междукултурно и междулич-

ностно общуване днес. 

2.0. Обект на настоящото проучване е изграждането и функциониране-

то на системата на българския речев етикет през първия етап на неговото раз-

витие, който се разпростира през Възраждането до Освобождението [Стефано-

ва 1992: 91]. За целта се проследява функционирането на етикетната система в 

трите периода [Андрейчин 1977: 49] на този първи етап: 

 

 Първи период на формиране и изграждане (период на първи прояви – вто-

рата половина на 18 в. и първата четвърт на 19 в). 

 Втори период на развитие и трайно установяване (период на начално 

строителство – втората четвърт на 19 в. до Кримската война). 

 Трети период на разгърнато изграждане и развитие (от Кримската война – 

1953 г. до Освобождението – 1878 г.). 

Основните източници, които позволяват да се изучава историята – въз-

никването и развитието на националния ни етикет в българската езикова ситу-

ация в наши дни, – е най-вече книжовно-разговорната реч. За отминалите ета-

пи в развоя му съдим от достигналите до нас фолклор и литература и др. пис-

мени паметници [Виденов 1982: 120]. Българската възрожденска литература 

има една много важна и все още неизследвана функция – тя активно участва в 

един важен езиков процес – във формирането и развитието на българския на-

ционален етикет [Стефанова 2009: 62].  

2.1. Основната социална функция на българския етикет през Възраж-

дането е да задоволява определени етически и естетически потребности на 

българите от онова време. През първия период на формиране и изграждане 

българският национален етикет има здравите етични основи на народния ни 

етикет, който е изграден върху нравствения християнски кодекс на старите 

българи.  

В план на изразяване етикетът отразява нравствените принципи на ези-

ковото общество чрез сложната система от изработени от него правила за уч-

тивост, за вежливост и за внимание към партньора при междуличностното 

общуване. Българският национален етикет, като система от етикетни знаци и 



правила за тяхното реализиране в акта на националното общуване, е не само 

наложил се социолингвистичен маркер за култура на общуване на българина 

[Стефанова 1995: 192]. Той е и осъзнат от всеки един езиков индивид рефлекс 

на етичните норми, нравствените принципи и морала на дадения етап от раз-

витие на езиковото ни общество.  

В основите на тези норми е етичният кодекс на християнството като 

мироглед на българина през вековете, като негов траен ориентир към система-

та от нравствени критерии, регулиращи взаимоотношенията на българина, 

като отношения на добронамереност, благородство и хармония между хората. 

През вековете на българското обществено развитие християнската 

нравственост (като област на постъпки, обичаи, нрави) във вид на нравствени 

закони на обществото е заложена у всеки езиков индивид като негова вътреш-

на морална потребност. Светските измерения на тази морална потребност, 

като форма на християнско съзнание, са цяла гама от морални качества, като 

например: благородството, като съзнателно служене на хората, станало при-

вичка; вниманието, като форма на проява на човечността във всекидневните 

взаимоотношения между хората; вежливостта, като характеристика на поведе-

нието на човек, за когото уважението е станало всекидневна норма, и т. н.  

Именно уважението, като едно от най-важните изисквания на христи-

янската нравственост налага отзивчивост, деликатност и такт при междулич-

ностното общуване, т.е. поставя изискването за добри маниери (РЕ 1983, с. 37. 

с. 46–47; с. 178; с. 222; с. 435). Добрите маниери са естествен резултат от опре-

делена степен на достигната етикетна грамотност. Тези маниери (фр. maniere – 

начин на действие) са реални форми на овладяно етикетно поведение, всекид-

невен израз на учтивото отношение към хората. 

Българският национален етикет има здравите етични основи на народ-

ния ни етикет, който е изграден върху нравствения християнски кодекс на ста-

рите българи. Българският национален етикет се формира като светски етикет 

и е съвкупност от народни етикетни изрази и правила за употребата им, и кой-

то е реакция на почти “вроденото” християнско чувство на българина “да тачи 

ближния си”. Свидетелство за здравите народни основни са трайно запазилите 

се и до днес народни изрази – изречения, или части от изречения, утвърдили се 

в етикетна употреба, като например: Добре заварил! Добро намерил! Лека му 

пръст! и др. Всички запазили се народни изрази изграждат неповторимия на-

ционален етикетен комплекс най-вече в групите от етикетни изрази за поздрав, 

за раздяла, за пожелание, за съчувствие и съболезнование [Стефанова 1997: с. 

10]. 

Българският национален етикет се формира като светски етикет и е 

съвкупност от народни етикетни изрази и правила за употребата им, и който е 

реакция на почти “вроденото” християнско чувство на българина “да тачи 

ближния си”. Свидетелство за здравите народни основни са трайно запазилите 

се и до днес народни изрази - изречения, или части от изречения, утвърдили се 

в етикетна употреба, като например: Добре заварил! Добро намерил! Лека му 

пръст! и др. Всички запазили се народни изрази изграждат неповторимия на-

ционален етикетен комплекс най-вече в групите от етикетни изрази за поздрав, 



за раздяла, за пожелание, за съчувствие и съболезнование [Стефанова 2000: 

101–107]. 

Християнският морален кодекс насажда вярата, че злото се преодолява, 

но и че тържеството на доброто е в тясна зависимост от волята на Бог. Ярко 

отражение на това положение се открива в българските етикетни формули с 

компонент синонимните съществителни имена бог или господ. Например: 

* Едни от тях обслужват етикетната група на формули за поздрав: Дал 
Бог добро! Помози бог! Помага Бог! и др.; 

*  Други – етикетната група на формули за съчувствие и съболезнова-

ние: Бог да го прости! Бог да го закриля! и т. н.; 

*  Трети изграждат етикетната група на формули за пожелания: Дай, 

Боже! Чул те /ви Господ! Бог да те /ви поживи! Господ да те пази! Господ 

здраве да ти/ви дава! Бог да ти/ви помага! и др.; 

*  Четвърти са част от тематичната група на етикетни формули за поз-

драв, като например Сбогом!.Тази етикетна формула по произход е компози-

ция от съществителното име б о г  в творителен падеж и от предлога с ъ , а в 

семантичен план е със значение: “нека бог да бъде с тебе, да ти помага”. По 

произход тя е богослов, но по употреба постепенно се десемантизира – същес-

твителното вече не се различава, защото се е сляло в една дума с предлога, т.е. 

сбогом (или съ+богом). Днес тази етикетна формула е благопожелание с приб-

лизително значение: “бъди (или върви) с Бог (или с благословия)” и е поела 

функция на етикетна формула за раздяла. 

Доброто слово е благото, вежливото пожелание. Вероятно и по тази 

причина прилагателното име д о б ъ р  (-а, -о) е първи компонент на толкова 

много народни етикетни формули за поздрав пожелание. Те се свързват в ети-

мологичен план с “молебена” за добро и са словесно заклинание срещу злото. 

Едни от тези формули са с твърде голяма честота на употреба, поради което са 

със съвременно звучене, например: Добро утро! Добър ден! На добър час! 

Добър ти път!, а други, от по-стар тип са с по-ограничена употреба, като нап-

ример: Добра стига!, Добра среща! и др. 

2.2. През годините на нашето Възраждане заедно с формирането на на-

ционалното съзнание се формира и българският речев етикет. Българското 

Възраждане е не само борба за национално осъзнаване и политическо осво-

бождение, но и борба за културно-просветно развитие и самоопределение. 

Когато търсим националната специфика на българския етикет, трябва да обър-

нем поглед към най-ранните и сравнително широко известни и разпространени 

ръководства (пособия) по култура на поведение, издадени от наши книжовни-

ци по онова време. Именно тяхното проучване доведе до хипотезата, че "Хрис-

тоитията" на Райно Попович, една твърде популярна за времето си книга, ако 

се имат предвид изданията ѝ, се очертава като наше първо ръководство по 

култура на поведение, първото пособие по етикет за българите през Възражда-

нето. 

 Отчитайки факта, че "Христоития" или "Благонравие..." на Р. Попович 

е превод, ние сме длъжни да подходим към текста с известни резерви. Освен 

гръцкия оригинал, на практика съставителят на това пособие е имал на разпо-



ложение и някои черковнославянски, а и други старобългарски книжовни па-

метници – "славенски" и "Филипуполската книгохранителница", за което сам 

той говори в Предговора (с. 11). Реално в текста съществуват множество отк-

лонения от гръцкия текст, получени чрез вмъкване на примери и изрази, дори 

цели пасажи, съобразени с духа на времето, с житейския опит на съставителя, 

с потребностите, с манталитета и интелектуалното ниво на читателите му. 

Точно тези отклонения най-вече ни дават основание да предполагаме, че тази 

книга се явява, за да узакони съществуващите норми на поведение в бита и 

морала на българина от това време. 

Тези норми, поднесени като примери и правила, са описани в парагра-

фи и обобщени в девет глави, които са разположени на 159 страници от книга-

та. Точно те представляват онази значима, същинска част от текста, която го 

характеризира като пособие по етикет за българина през Възраждането. От 

326-те страници, които има книгата, последните 53 страници по традиция са 

отделени за пълния и обстоен списък на спомоществователите, а първите 104 

(по възрожденски модел) за предисловие "Къмто любезните прочитатели". 

Обширното предисловие, което много изчерпателно ни информира за 

просветителските идеи на Р. Попович, е интересно за нас най-вече с изказания 

страстен апел към новото светско българско училище, за да започне да решава 

то не само образователни, но и възпитателни задачи на времето. На тези първи 

страници енергично и новаторски звучат думите на Р. Попович: "Должность 

не избяжна имаме – повече да се трудимь за добрата наука на синовете си". 

Той проповядва, че не само учителите, но и родителите, респективно цялото 

общество, трябва да има висока култура на поведение, т.е. "Треба да ставать 

образь на децата не токмо даскалите, но и самите имь родители" и "сами они 

образь подавать на синовете си какь да живеять"(с. 54 и с. 10). С тези си идеи Р. 

Попович интуитивно достига до постановката на Фердинанд де Сосюр, изка-

зана 70 години по-късно, че "знаковете... се установяват чрез правило" и прис-

тъпва към подреждането на правилата – като съвкупност от знакове за "бла-

гонравие", т.е. за културно поведение. В подкрепа на целите, които авторът си 

е поставил, е изявлението, че ще пише на говорим народен език "и децата да 

могат да го разумяват лесно и на по-старите да е сладостно и сладкоречиво". 

Най-интересни, с оглед на спецификата на етикета ни от онова време, 

за нас се оказват втората глава – "С какво благочиние трябва да поминуваме 

между човеците" (с. 119–140), третата – "С каква длъжност трябва да поздра-

вяваме и да разговаряме с приятелите наши" (с. 140–156) и шестата – "Какъв 

благочинен ход или вървеж треба да има човек" (с. 169–176). 

Във втората глава на "Христоитията" Р. Попович се спира преди всич-

ко на системата от жестове, мимики и пози при общуване, ясно осъзнал, че в 

речевата дейност значение имат не само езиковите средства, но и неезиковите 

(паралингвистичните). Затова съветва: "И кога са разговаряш с други человеци, 

гледай да не покрасиш с лигите си ония, които са около теб: и това можеш да 

увардиш, ако не хоратуваш твърде бързо и ако не са приближаваш толкова, 

като че щеш да со увреш в очите на ония, които та слушать" (с. 130–131). И 

продължава: "да се прозяваш, кога седиш пред някои си..., да воздишаш без 



някаква нужда" (с. 121), "с подсмиване да показваш, че много разбираш, че ги 

нямаш за нищо другите", "да си люлееш главата, и да си махашь нозете без 

причина, и да гледаш горделиво и на криво и да си гърчиш веждите и да си 

кривиш и кършиш снагата, и устните си да разкривявашь..." (с. 130), за да 

стигне до заключението, че тези, които "се грижат... да имат благонравие тряб-

ва да избягват от такива работи" (с. 130). 

В главата "С каква длъжност треба да поздравляваме и да са разгова-

ряме с приятелите наши" Р. Попович съветва, че при среща с приятели трябва 

"с благоговение и достойно почтение да си извадиш шапката и като им се пок-

лониш мало, да покажеш към тях, весело лице и да употребляваш честно позд-

равление..." (с. 141). А сравнението, което авторът прави на следващата стра-

ница – "... между турците, и просто да речем, между сичките ония, които жи-

веят на восточната страна да си откриваш главата кога ще поздравяваш някого, 

смяхотно е" – води към изводи за националната определеност на етикета. От-

ново в тази глава Попович достига до прозрението за специфични начини на 

мислене, на чувства и на преживявания на българите, които свързва със соци-

алното делене на обществото ни по онова време. И въпреки съветите "а голем-

ците, кога ти дохождать на посещение, треба да излазяш отвън да ги посрещ-

неш"(с. 145), "а кога дочакват равни и подобни на тях си гости, треба да им 

стават от мястото си кога дойдат, и да ги поканват, за да седнат на по-

почтенното място..." (с. 148) Р. Попович достига до прогресивното и твърде 

новаторско по звучене за времето си обобщение: "А с какво подобие треба да 

са разговаряш със секиго, на това най-добър даскал да ти бъде времето и обик-

новението на мястото дето живееш, и възрастта на този, с когото са разгова-

ряш, и различието на лицата, и от там към секиго, комуто каквото прилича..." 

(с. 150). 

През 1833 г., т.е. четири години преди излизане на "Христоития", Оно-

ре дьо Балзак, този проницателен наблюдател на човешката природа, написва 

трактата "Теория на походката" с цел да изведе законите на идеалната красота 

в движенията и да ги събере в кодекс за тези, които искат да създадат благоп-

риятно впечатление за себе си, за своите нрави и навици. Сходни идеи споделя 

и Р. Попович в тезисите, които излага в главата "Какъв благочинен ход или 

вървеж треба да има човек": "главата (р.н.) си да держиш секоги право, какво-

то ѝ е положило естеството" (с. 173) "и ръцете (р.н.) си не ги драш отпуснати 

като окапали, нито ги махай на сам и на татък безчинно", "нито кога вървиш в 

патет да се маеш очите (р.н.) и раците по дрехите ти", "лицето (р.н.) си да имат 

секоги в философско размишление..." (с. 174). В тази глава Р. Попович обясня-

ва, че "три хода, или варвежа има в човеците" – "тежкия е даден на горделиви-

те", "бързия е даден на лудите", а средния – "ти обичай средния", съветва без 

колебание той (с. 169). 

"Христоития" е пръв сериозен опит у нас за кодификация на правилата 

за благонравие, на "добрия тон" и то най-вече чрез преглед и описание на се-

миотичната подсистема на мимики, жестове, пози и по-слабо, само чрез бегли 

указания, за речевия компонент на етикета. Тя е и първото учебно светско по-

собие по етикет за българина, и пръв наш писмен кодекс, който регистрира 



спецификата на българския етикет през Възраждането. Следователно можем 

да обобщим, имаме всички основания да смятаме, че "Христоития" на Райно 

Попович поставя основите на борбата за култура на поведение при общуване-

то на българина, борба, която и днес е актуален фактор за развитието на наше-

то езиково общество по пътя към съвършенство във взаимоотношенията меж-

ду неговите членове. 

Проявеният интерес към книгата на Р. Попович "Христоития или бла-

гонравие", която става и учебник за светското българско училище през Въз-

раждането, е ярко доказателство за осъзнаване на нуждата от описание на тео-

рията и практиката на културното поведение, на нравственото възпитание в 

училището и в обществото.  

 2.3. За проучването върху българския етикет през Възраждането осо-

бено полезно се оказа изследването на функционирането на системата на бъл-

гарския речев етикет в две литературни произведения, издадени през втората 

половина на ХІХ век, като се проследят литературно-комуникативни ситуации, 

отразени в тях и то в контекста на възрожденския литературноисторически 

период. Тези произведения са повестта „Българи от старо време” на Любен 

Каравелов, излязла през 1867 г. и комедията „Криворазбраната цивилизация” 

на Добри Войников, публикувана през 1871 г. Хронологичното измерение и на 

двете произведения ни отправя в епохата преди Освобождението. Те оформят 

физиономията на 70-те и 80-те години на ХІХ век както в литературно, така и в 

социологично и народопсихологично отношение. Двамата автори успяват да 

създадат незабравими герои, много от които са станали нарицателни поради 

абсолютната си типичност, неподправеност и правдоподобност. А чрез наблю-

дения над речевото общуване на тези герои могат да се направят важни изводи 

за особеностите в изграждането и в развоя на националния ни речев етикет.  

 2.3.1. Речта на героите в повестта „Българи от старо време” на Любен 

Каравелов съдържа важни сведения във връзка с установяването на българския 

етикет през периода от Кримската война до Освобождението, т.е. през третия 

период на разгърнатото изграждане на съвременния български книжовен език 

[Андрейчин 1977: 49]. Наблюденията върху речевото общуване на героите 

водят до извода, че нормативната система на българския национален етикет е в 

период на разгърнато изграждане. 

 2.3.1.1. Най-честотната в етикетното речево общуване на българите от 

„старо време” се оказва групата на етикетни средства за поздрав. В нея ос-

новно място заемат неутралните етикетни формули добър ден и добро утро, 

които се откриват най-вече в репликите стимули (РС) на етикетното диалогово 

единство (ЕДЕ). Срещат се и формули от народния етикет, говорещи за здра-

вата демократична основа на израждащия се национален етикет, основа, свър-

зана с християнските традиции на народа. Такива са формулите дал бог добро, 

да даде господ, за многая лета, здраве и добро, които имат семантика на поз-

драв пожелание и са с характерна употреба най-вече за репликите реакции (РР). 

Например: 

 (1) ...влязал хаджи Генчо и извикал още отдалеч: – Добро утро, свате! 

За многая лета! ... / – Дал ти бог добро, свате – рекъл дядо Либен сухо. (с. 



101). В речта на баба хаджийка и на дядо Либен се е промъкнал и установил 

лингвистичният етикетен израз за многая лета, за който сам авторът свиде-

телства, че е взет от руския етикет, както и паралингвистичния – сваляне на 

шапка. Например:  

(2) Влязла баба хаджийка и като се поклонила към дядо Либена, рекла: 

– Добър ден, байо Либене, за многая лета! ... / Последното поздравление тя 

заимствала от мъжа си, който така също го заимствал от московците… /  – 

Здраве и добро! – отговорил дядо Либен... / – Дай, боже, и ти, света Богоро-

дице! (с. 83). 

Особено място в етикетното общуване между героите в повестта зае-

мат паралингвистичните етикетни знаци като поклон (до три поклона), целу-

ване на ръка при по-младата възрастова група комуниканти (Лила, Павлин) и 

целуване на чело – при по-възрастните (дядо Либен) и сваляне на шапка. Виж 

например:  

(3) Лила изкавалила три поклона и целунала гигантската ръка на дя-

да Либена, а дядо Либен я целунал по челото ... (с. 87);  

(4) Той (Павлин) влязал в къщата на хаджи Генча, поцелувал му ръ-

ката, а така също и ръката на хаджи Генчовица... (с. 89);  

(5) „Българите нямат обичай да си свалят шапките, когато влязат 

в някоя къща; но дядо Либен не прилича на другите хора, той и дома си, и по 

чуждите къщя сваля шапката си, защото такова нещо правят и всичките голе-

ми хора” (с. 81). Отново сме свидетели на онова силно влияние, което етикетът 

на руското общуване оказва върху българското, сред средите на проруски нас-

троените българи преди Освобождението в лицето на дядо Либен. „Москов-

ците – казва дядо Либен – свалят шапките си, когато влязат в някоя къща; 

свалят ги даже и в механата ...‖ (с. 81). 

2.3.1.2. По честота на употреба етикетните средства от за обръщение и 

привличане на внимание се нареждат до тези от групата за поздрави, което е 

напълно обяснимо, като се има предвид, че при тези две групи най-ярко се 

откроява контактоустановяващата функция на етикета. Етикетните формули за 

обръщение се отличават с неповторимо своеобразие, тъй като те най-ярко кон-

кретизират диференциалните признаци на общуващите, както и спецификата в 

ситуацията на общуване. Всички наблюдавани етикетни средства от тази група 

се включват в обема на групата за общуване с познат събеседник и могат да 

се обобщят в двете подгрупи. Към първата група обобщаваме тези формули 

обръщения, които са собствени имена или са със значение на близост (родст-

вена или интимна). В етикетното диалогово единство се срещат освен обръще-

нията лични имена – Лило, Павлине, и родствените – синко (или мой синко), 

тато, така също и интимните: мое пиленце, моя гургувице, мой соколе, мое 

сърце. Например:  

(1) РС: – ...А знаеш ли, мой синко, чие момиче искам да ти взема? / РР: 

– Не, тато, не зная! (с. 70);  

(2) РС: – Лило, мое пиленце, моя гургувице! / РР: – Павлине, мой 

соколе, мое сърце! (с. 110). 



Към втора група ще отнесем онези формули обръщения, които като 

наименования, са рефлекси от социалните диференциални признаци на общу-

ващите. В диалога на хаджи Генчо с дядо Либен внимание привлича етикет-

ният израз байо (или бай), за който до този момент в съвременния български 

речев етикет се знае, че се употребява като обръщение към възрастен човек и 

показва подчертано положително отношение към този, към когото се обръща-

ме с него и че етикетната формула с този компонент се конструира задължи-

телно с личното име на получателя [Стефанова 1997: 61]. Трудно е да се прос-

леди времето и начинът му на установяване в етикета ни, но сегашните ни 

наблюдения ще ни позволят да го датираме в речевото общуване на българина 

преди Освобождението. Любен Каравелов изрично пише в повестта си:  

(3) „Трябва да забележа тука, че хаджи Генчо всякога нарича дядо 

Либена „байо‖, ако той и да е по-стар от него – това той прави из уважение 

към тоя знаменит човек ...! РС: – Да ме простиш, байо Либене, аз всякога 

можа да ти кажа... (с. 41). 

Наблюденията над диалоговите етикетни единства в повестта показват, 

че граматичните форми за изразяване на учтивост – т.нар. учтива форма (или 

употребата на Вие, 2 л., мн.ч. вм. 2 л., ед.ч.) не се използват, тъй като такива 

форми не съществуват и в народната реч [Вачкова 1997: 88]. Основната форма 

на обръщение между героите в повестта (и млади, и по-възрастни) е на „ти”. 

Например: 

(4) РР: – Ние с твоя милост, хаджи, ще да зачудиме всичкия поднебе-

сен свят... (с. 61). От невербалния комплекс на етикетни средства от тази гру-

па вниманието привличат специфичните: 1) пози като изправен прав в знак 

на уважение; 2) жестове, като скръстени ръце, 3) мимики като сведен поглед 

надолу, намигане, изправена глава, които времето на Възраждането оценява 

като възпитани, учтиви. Ярък пример за това са указанията, които дядо Либен 

дава на сина си, за да знае той как да стои пред баща си, пред кума си и изоб-

що пред хората, за да не се срами, как да гледа и т.н.:  

(5) – Изправи се, синко, пред мене и слушай... Изправи се право и 

скръсти си ръцете на пояса! ... Иска да се жени, а не знае как да стои пред 

баща си! Ти както ми се чини, и пред кума си щеш да стоиш така! Ако си ти, 

мой синко, такъв, то е срамота и пред хора да те изведа ... (с. 71);  

(6) ... отговорил дядо Либен и намигнал на сина си с дясното око. – А 

защо ти, мой синко, гледаш надолу като мисир ...? Ти трябва да държиш гла-

вата си право ... (с.72). 

3. Най-пълно, чрез най-голямо количество от етикетни знаци, е предс-

тавена етикетната група за благодарност, като водещи в нея са паралингвис-

тичните етикетни средства като целуване на ръка (с уста, с чело, с брада), 

поклон (до три, или до седемдесет и седем пъти), плач (ритуален), плач и 

смях (от радост), поглед (право в очите) т.н. Например: 

(1) Кумата подала всичко това на невястата, която ѝ целунала ръката 

и с устата, и с челото, и с брадата (с. 95);  

(2) – ... Целувай по-скоро ръка и поклони ми се седемдесет и седем 

пъти! (с. 66);  



(3) – Ако не знаеш, то аз ще ти кажа. Ала ти по-напред да ми се пок-

лониш и да ми целунеш ръката. Павлин изкавалил (направил набързо) три 

поклона и приближил се към баща си да му целуне ръка (с. 71);  

(4) ... Павлин и Лила му целунали коляното и плакали и смяли се от 

радост (с. 118);  

(5) Не трябва да ви разказвам, че хаджи Генчо плакал с чужди сълзи – 

обичая ради! (с. 90);  

(6) – Почакай, синко, тъй се хора не кланят – тъй се кланят само тур-

ците през байрама; аз искам да ми се поклониш, както се кланя сиромахът пред 

селския чорбаджия. ... / Павлин се поклонил наново три пъти, треснал чело-

то си о одъра, целунал ръка на баща си, па скръстил ръцете си и гледал му 

право в очите (с. 71). 

В сравнение с паралингвистичния, лингвистичният компонент при из-

казване на благодарност е по-бедно представен чрез следните етикетни фор-

мули: благодариме те, поблагодари ме, бога хвалим:  

(7) – Благодариме те, стари хаджи Генчо, за твоите пилета и мисирче-

та! (с. 31);  

(8) – Целувай ръка и поблагодари ме, че наместо пиле ти добиваш 

цяла мисирка (с. 33);  

(9) РС: – А твоята хаджийка какво прави? / РР: – Нищо, свате, бога 

хвалим (с. 80). 

4. Най-интересни откъм реализирана семантика и употреба са етикет-

ните речеви формули от етикетната група за пожелания. В тази група реализи-

раните речеви формули са много често описателни, многословни:  

(1) – Да порастеш, мой синко, до тавана! (с. 28);  

(2) – Носи ги, мамо, на здраве! (с. 69).  

Интензивността в употребата на речевите формули при изказване на 

пожелания и тяхното многообразие на места в текста довежда до специфично-

то им звучене на орисването, като народно поверие. Например такъв е случаят 

със следното пожелание благославяне в повестта, коeто дядо Либен отправя 

към бъдещата си снаха:  

(3) – Здраве и добро. Да ви дава дядо господ и баба Богородичка и 

дълголетие, и мъжко коляно. Да ви дава св. Иван мир и любов. Нека ва-

шето семе да се влече хиляди години! Нека вашите ръце с нищо повече да 

не се намацват, а само с мед и масло! Да ви даде господ дванайсет сина, 

юнак над юнак! Нека ви помага свети Никола! Здравица! (с. 95). 

2.3.2. Възрожденският профил на комуникацията най-изкусно ни е за-

вещал Добри Войников в „Криворазбрана цивилизация” (1871). В комедията е 

показано как основната социална функция на българския етикет през Възраж-

дането е да задоволява определени етически и естетически потребности на 

българите от онова време. Противопоставянето на героите и в пиесата не е въз 

основа на борбата на поколенията, а на двата различни етически и естетически 

модела на морално и речево поведение, всеки от които има свои представители 

и от по-младото, и от по-възрастното поколение. Двуполюсните модели оказ-

ват влияе на етикета на българина, който се характеризира, от една страна, с 



навлизане на европейската култура под формата на френски речеви формули 

при част от полуграмотни и по-суетни българи като Злата, Анка, Димитраки, 

от друга – сравнително трайно установилите си турски етикетни средства 

при по-възрастните и житейски помъдрели носители на етикет като хаджи 

Коста. Присъства и трета страна, а именно – битуването на здравата и непок-

латима народна основа на етикета, която се реализира чрез народни етикетни 

изрази. Типичен представител на тази трета страна е баба Злата, Митю, Герги, 

Райчю. При младежите, особено в речта на Митю, наред с народните етикетни 

средства, бавно навлизат и нови компоненти на етикета – най-вече на етикет-

ния механизъм на Вие формите за учтивост [Стефанова 2008: 124]. 

Наред с умело изграденото действие и със създаването на комедийните 

герои с психологически мотивирано поведение значителни културологични 

постижения на писателя са и живият, естествен диалог, и правдивото изобра-

зяване на конкретната етнокултурна действителност. Диалогът на комедията, 

която е с актуална, съвременна тематика, е надежден източник за сведения за 

речта на българите от оная епоха. Той е тясно свързан с диалога на разговор-

ната реч, което и Войников отбелязва – до „простонародната говорка, но без да 

употреби съвсем прости и низки изражения” [Войников 1871: 209–210], т.е. до 

народно-разговорната реч през Възраждането. Тук повече от очевидно е как 

културата на времето влияе на езика, а европейската култура е неправилно 

разбрана от псевдоамбициозни българи. Както казва Войников „Такава една 

зараза върлува у някои млади народи, които искат да се мерят с ония от обра-

зованата Европа” [Войников 1871: 21]. „Разбрала тя, простата българка... Не 

знай едно бонджор да каже” – ще възкликне още в началото на комедията 

Злата и ще посъветва дъщеря си: „Хем, като влезе, да го уловиш за ръката, 

знаш? Като европейките...”. А Димитраки ще даде своите мъдри съвети „Една 

мома като тебе тряба... да знае как да правиш е т и к е т и  (р.н.) ...‖. Всич-

ки диалози с употреба на етикетни речеви средства са придружени с посочва-

нето на невербалния етикетен компонент. Тъй като комедията е писана за те-

атрално представление, това само по себе си е задължило драматурга Войни-

ков да конкретизира много подробно жестово-мимическото поведение на сво-

ите герои. Например: Маргариди (като влиза кокетски). Бонжур! (Прави 

комплименти, здрависва са с Анка, с Димитракя, когато иска да земе ръка-

та на Злата) / Злата (като му сочи ръцете си). Пардьон, мушу (с. 35). Бон-

жур е един от първите вербални етикетни изрази, наред с мерси, „пардьон” 

„адию” и „оревоар”, които срещаме в комедията „Криворазбраната цивили-

зация”. Те ни запознават с оная мнима цивилизация в етикета на нашите герои, 

която характеризира и един период от нашето възрожденско време, отличаващ 

се с навлизането на много чужди на народния етикет речеви средства, в това 

число и на обръщенията мадам, мосьо, мадмазел. От невербалния етикетен 

комплекс прави впечатление редовната употреба на поклона и ръкуването, 

което авторът представя като здрависване, вземане (или улавяне на ръка). Тези 

двете паралингвистични кинеми се срещат в тематичните ситуации на поздрав, 

на сбогуване, на запознаване. Можем да се убедим в това, като проследим реп-

ликите стимули и реакции в следващите диалогови единства:  



 за поздрав – Маргариди (който прави комплименти). Бонджур, 

мадмуазел. / Анка (която го посреща весело и го улавя за ръка). Бонжур, 

мосьо. / Злата (която тоже го улавя за ръка). Бонджор, мушу. / Маргариди. 

Мерси, мадам Злата (с. 52);  

 за сбогуване – (1) Злата... (Като се покланя на Маргаридя.) Адию, 

мушу… (с. 36); (2) Маргариди. Аз ви оставям. (Здрависва ги.) Адийо, ма шер 

Аннет... / Злата. Адийо, мушу. / Анка. О ревоар! (с. 54);  

 за молба – Димитраки. Да, господа, правя апел на вашия патриоти-

зъм и ви прося братска помощ за отмъщение (с. 93);  

 за запознаване – Маргариди (като улавя Марийка за ръка). Драго 

ми е да се запозная. / Марийка ... Подобно... (с. 36). 

Народният етикет, с неговите устойчиво закрепени през годините на-

родни етикетни изрази, намираме отразен в речевото общуване на хората от 

народа, за които всичко българско е мило и родно, а чуждопоклонничеството е 

непознато. Интересна е речта на хаджи Коста, който е родолюбив българин, 

„чорбаджи”, който отрича всичко европейско, а в речта му битуват турски 

етикетни средства като обръщението „ефендимис”, сбогуването „саадетлен” 

(или със здраве) както и мн.др. неетикетни средства. Основен носител на на-

родните етикетни средства, от една страна, е баба Стойна, която, макар и вто-

ростепенен герой, според думите на Войников в предговора на комедията „иг-

рае главна комична роля” (с. 23), а от друга – Марийка и будните български 

младежи Митю и неговите другари Герги и Пенчю. Ще проследим онези ти-

пични народни етикетни формули, с тяхното дублиране в речта на баба Стойна, 

функциониращи в различните тематични етикетни групи като:  

 за поздрав – Митю (весело). О, добър ден, бабо. / Баба Стойна. Дал 

ти бог добро, синко, добре ми си дошъл… Заповядай, заповядай (с. 44);  

 за сбогуване – Пенчю и Герги. ... Сбогом, бабо… / Баба Стойна. С 

поздравичко, много здравие си носете (с. 50);  

 за пожелание –  

(1) Баба Стойна. Да ми си живичък, синко (с. 45);  

(2) Баба Стойна. ... Ей, синко, господ здраве да ти дава (с. 46);  

(3) Баба Стойна. На добър час, синко, на добър час. Дано господ и св. 

Богородичка... (с. 46);  

(4) Баба Стойна. ... Оставайте си със здравие (с. 58);  

(5) Баба Стойна (с чашата в ръка). ... Е, наздравица ви, кой каквото 

мисли, господ и св. Богородица да му е на помощ. (Пие.) / Сички. Амин, 

бабо. … да ти е сладко, бабо. / Баба Стойна (като си покланя глава). Сладко 

ви здраве и имане, синко! (с. 48);  

 за поздравление:  
(1) Баба Стойна (като влиза весело). Е! Честито, честито, на добър 

час! Честит ти армаган, хаджи! (с. 85);  

(2) Марийка. О! Честита, честита (с. 31);  

 за покана – Митю. Заповядайте да поседнем (Подава столове.) (с. 

89);  



 за извинение и за молба – 
 (1) Марийка. Моля ти са, остави ма: ще ми се сърди майка. (Към дру-

гите) Прощавайте (с. 39);  

(2) Пенчю. Пардон. / Злата (на Митя). Моля ви са, ... (с. 94). 

 Наблюденията над диалоговите етикетни единства в комедията показ-

ват, че етикетният речев механизъм, който се изгражда с помощта на етикет-

ните форми на „ти” и „Вие” общуването, не функционира напълно и безотказ-

но, а рядко и непоследователно, т.е. той още не е заел своето място в етикетно-

то общуване на героите. Формите на „Вие” се появяват, макар и съвсем наряд-

ко в сравнение с формите на „ти” в отделни реплики на тези герои, които са с 

претенции за образованост като Маргариди, Димитраки, Злата, дори Марийка 

и Митю. Например: (1) Маргариди. Да, да! Вижте си работата, да не ви за-

държам (с. 53 );  

 (2) Димитраки ... (На Митя.) Може да ви съм сгрешил, да ви съм казал 

нещо противно, но аз ви искам пародон (с. 93);  

 (3) Злата. Сегичка излезе да са срещне с ваша милост. ... обича ви ка-

то брат (с. 52);  

 (4) Марийка. Ваша милост, съвсем криво разбирате цивилизацията (с. 

69);  

 (5) Митю ... господин Димитраке, готов съм да ви помогна, за да от-

мъстите... (с. 93).   

Можем да заключим, че в речта на героите от двете възрожденски про-

изведения се среща широк набор от етикетни речеви формули и паралингвис-

тични етикетни кинеми, едни от които са народни, свързани с християнската 

традиция в етикета ни, а други – заети от руски, турски и френски. Казаното 

води до обобщението, че през третия период на разгърнатото изграждане на 

съвременния български книжовен език (или периода от Кримската война до 

Освобождението) в етикетната система на българския национален етикет става 

интензивно движение – едни от етикетните средства са намират в настъпление, 

а други отстъпват от активна позиция. 

3.0. В резултат на извършените наблюдения над българския речев ети-

кет през Възраждането достигнахме до обобщението, че нормативната система 

на българския национален етикет е в период на разгърнато изграждане, като 

по-характерни особености на този процес са трайно установила се здрава на-

родна основа, която до голяма степен е рефлекс от здравите християнски тра-

диции на българите и бързо навлизане на руски и на френски етикетни средст-

ва, някои от които са трайно установили се в етикетно речево общуване на 

българите до днес.  
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This article reviews an unexplored aspect of the translation language of the 

poem O Armatolos, in which the translator consciously introduced characteristics of 

his Ohrid vernacular. In search for means adequate to the original text in Greek, 

Grigor Parlichev turned to his native vernacular by selecting only characteristic 
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the literary practice at the time the translator used means of language and expression 

from the folklore songs. 

Key words: Grigor Parlichev, the poem O Armatolos (The Voivode), Ohrid 

vernacular, translation from Greek 

 

 

Националната идентификация на българите през Възраждането върви 

паралелно с процесите на осъзнаване на духовната принадлежност към сла-

вянството и чувството на гордост от собственото историческо минало. Науч-

ните изследвания върху славянската старина, историята на литературата и ет-

нографията в перспективата на историческия романтизъм стават достояние на 

българската интелигенция, която започва да търси своите корени, гордее се с 

историческата връзка на българите със славянските народи, но подчертава 

духовната си индивидуалност, отбелязва оригиналността на българската ду-

ховна култура на основата на общоевропейската.  

На такъв исторически и културен фон (славянската идея и осветляване-

то на въпроса за същността на старобългарския език, чийто наследник е ново-

българският) възникват късните архаизаторски тенденции и увлечения в етапа 

на активното формиране на българския книжовен език. След опита на Раковс-

ки („Горски пътник“) архаизаторски проект предлагат Гр. Пърличев (в нача-



лото на 70-те години на ХІХ в.) и Ив. Богоров (в края на 80-те години) (За Бо-

горовия късен опит за общ славянски книжовен език вж. Д. Иванова ) [Иванова 

2007].  

За да се разбере концепцията на Гр. Пърличев за характера на превод-

ния поетичен език на древногръцкия епос
1
, тя трябва да се разгледа в контекс-

та на книжовноезиковите модели в поетичния жанр през третата четвърт на 

XIX век, в които се отделя значимо място на старобългарската и народно-

песенната традиция.  

В неиздадената му приживе статия „Критик и преводчик“
2
 [вж. Пърли-

чев К. 1928] Гр. Пърличев споделя принципите и търсенията си по отношение 

на преводния език на епическата поема „Илиада“ от гръцки. Моделът на гръц-

кия книжовен език от ХІХ в. (катаревуса), съставен на базата на атическите 

диалекти и силно архаизиран [вж. Логачов 1973, 1981], кара Пърличев да тър-

си подобен класически път на изгражданe на българския книжовен език, дос-

тъпен и за останалите славяни. Подбудите за създаване на такъв модел, от една 

страна, са екстрaлингвистични – имат идеологически характер и са свързани с 

противопоставянето на възродената българска култура срещу елинизма като 

експанзионистична идеология на гръцкия буржоазен елит, а от друга – линг-

вистични, основани върху търсенията на преводача на подходящи езикови сре-

дства, които да са адекватни на езика и стила на оригиналния текст. На обра-

ботения и богат катаревуса, наследник на старогръцкия, той търси съответст-

ващо средство и го открива в „звучния славянизъм“ (старобългарския), свърз-

вал в миналото българите с други славянски народи, и който, с помощта от 

учените и възроден, може да изпълнява същата функция и в бъдеще: „Една е 

Славянската граматика и ще настане време, когато едно общо наречие, 

употребено от учените, ще свързва всите славянски племена. Това може да е 

сън, но и нужда велика е. Тая е идеята, която ме подбуди да следвам, уверен, 

че други ще свършат това дело“ [Пърличев 1980: 226]. 

Без да натрапва идеите си като общовалидни, той сътворява индивиду-

ален модел, реален, както се изразява той, а не въображаем: „Прочее и слепцу 

видно, че язикът ми не е, както казва Шишков, въображаем славянобългарски, 

но чистий безпримесен старобългарски, язикът на славянските просве-

тители“ [Пърличев 1980: 227].  

През 70-те години на XIX век, когато Григор Пърличев превежда пое-

мата, българският книжовен език все още не е напълно изграден, но все пак 

съществуват известни критерии за наддиалектност и общоупотребимост, 

предпочитане на форми, които с времето са придобили по-широко разпростра-

нение и гражданственост и са имали по-голяма устойчивост в книжовната 

практика [Цойнска 1984: 7, Вачкова 1998]. През този период има ясно изразен 

стремеж към единен книжовен език, синтезиращ общобългарски структурни и 

                                                           
1
 Гр. Пърличев е първият преводач на Омировата поема „Илиада“ (1871 г.) в цариград-

ското списание „Читалище“ (1870–1875). 
2
 Издадена е за пръв път от сина на книжовника Кирил Пърличев в материала [вж. 

Пърличев К. 1928: 108–116]. 



лексикални елементи, с които се съобразяват автори, произхождащи от раз-

лични географски области на българското езиково землище. Конвергентният 

принцип постепенно се налага в книжовната практика през третата четвърт на 

XIX век. Ясно проявен е той и в творчеството на Гр. Пърличев, който, въпреки 

че произхожда от югозападния край, възприема в практиката си основните 

общоприети тогава книжовни норми. Такава нагласа се наблюдава и в поемата 

„Сердарят“, независимо от това, че авторът използва книжовноезиков модел, 

който съдържа доста архаични особености [Иванова 1995: 8]. Езикът на прево-

да е повлиян и от жанра на произведението (епическа поема), езика на ориги-

налната творба (катаревуса) и собствените виждания на Пърличев за художес-

твен (поетичен) стил. Авторът пристъпва към съзнателна архаизация чрез 

употреба на значително количество традиционни елементи, използвани със 

стилистична цел за постигане на особен колорит, пресъздаващ героичния дух 

на епохата. Наличието на този пласт традиционна лексика не измества живата 

говорима реч, положена в основата на поемата, изградена с общобългарски 

средства, но и с вграждането на елементи от охридския говор и народнопесен-

ното творчество. 

Въпреки конвергентните книжовноезикови процеси и приобщаването 

на елементи (главно лексика) от различни географски области, през третата 

четвърт на XIX век родните говори на книжовниците остават един от основни-

те източници за обогатяване на книжовния език с разнообразна лексика. Нали-

чието на думи и форми от родния му говор в книжовния идиом на Гр. Пърли-

чев не е изолиран случай, а обичайна практика и за останалите книжовници – 

негови съвременници (Р. Жинзифов, Д. Войников, В. Друмев, К. Шапкарев, Ил. 

и Рашко Блъскови и т.н. [вж. Жерев 1979, Вачкова 1975, Вачкова 1998, Стан-

ков 1979]. 

Предмет на статията е анализът на Пърличевия книжовноезиков модел 

с участието на граматични и лексикални средства от родния му охридски го-

вор. Тук е необходимо да се вземе под внимание обстоятелството, че за бъл-

гарския език са характерни преди всичко регионалните, а не локалните диалек-

тизми [Стойков 1968: 214–215], така че посочените особености освен за ох-

ридския, са характерни и за редица други югозападни говори. Но в този случай 

приемаме, че охридският говор, като роден говор на Гр. Пърличев, е източни-

кът, от който авторът заимства характерни думи и форми.  

От гледище на историята на новобългарския книжовен език езиковият 

модел, представен в превода, е интересен със съчетаното народно и традици-

онно начало, поетиката е реализирана в духа на антично-омировското пеене и 

звученето на българската народна песен. Моделът, чиято концепция Гр. Пър-

личев създава в края на 60-те години на XIX в., успява да реализира в превода 

на Омировата „Илиада“
3
 и в превода на собствената си поема „Сердарят“ от 

                                                           
3
 Гр. Пърличев, по покана на редактора на сп. „Читалище” М. Балабанов, превежда и 

публикува първите две песни на списанието – „Алфа и Вита на Илиада“, 1871, кн. 11, 

340–344; кн. 12, 374–377; кн. 13, 37–90; кн. 16, 485–492. Този превод се възприема 

критично от някои представители на тогавашната критика (Н. Бончев, Л. Каравелов, 



гръцки
4
. А системата на този език разработва в специално съставена от него 

граматика
5
. Освен изтъкнатите по-горе причини, създаването на такъв прево-

ден модел се основава и на търсенията на автора на най-адекватни на оригина-

ла езиково-изразни средства (Ό Άρματολός) е написана на силно архаизирания 
катаревуса и в съответствие с това авторът архаизира поетичния език). Но той 

е далеч от мисълта да го препоръчва като книжовен език с универсални функ-

ции, а го използва с оглед на жанра на творбата си (епическата поема).  

Наблюденията над реализирания езиков модел
6
, който се препоръчва 

от Гр. Пърличев и като „общославянски“
7
, показват силна архаизация – упот-

ребени са почти всички старобългарски падежи, старинни причастни форми, 

инфинитиви и т.н., които, според преводача, „са красота и сила на езици-

те“ [Пърличев 1980: 228]. Старобългарски книжовни думи присъстват наред 

със старинна народна лексика от охридския говор. Авторовите неологизми 

също са създадени по старинни словообразувателни модели. От славянските 

                                                                                                                                                      
Хр. Ботев), но по-късно е реабилитиран от редица автори, сред които К. Величков, Д. 

Матов, П. Р. Славейков, Е. Спространов и др. Обзор на критиката вж. у [Иванова 1983: 

67–68].    
4
 С поемата Ό Άρματολός Гр. Пърличев се явява на международен конкурс за епическа 
поезия (с анонимно участие) в Атина през 1860 г., на който печели най-високата – 

Омирова награда. В началото на 70-те години той превежда поемата на български, но 

вероятно след огорчението си по повод критиката на превода на „Илиада“, той не я 

предлага за публикуване. За пръв път поемата е издадена в превод на Г. Баласчев (в 

проза) през 1895 г. в сп. „Български преглед“, г. ІІ, № № 4–5. Автентичният превод е 

публикуван фототипно след около осем десетилетия след смъртта на Пърличев, през 

1952 г. от К. Кямилов. Матерjали. Филозофски факултет на университетот во Скопjе. 

Историко-филолошки оддел. № 1, 1–23. Същият превод е обнародван у нас от Кирил 

Топалов [вж. Топалов 1980: 300–327]. 
5
 Ръкописната граматика не е издадена от Гр. Пърличев приживе, но фактът, че на 

титулната ѝ страница е отбелязана годината и градът (Цариград, 1868), говори за на-

мерението на автора ѝ да я отпечата.  През 90-те години излязоха две нейни издания в 

Република Македония – вж. в библиографията  Григор Пърличев 1992, 1994. Вероятно 

към нея е бил предназначен предговорът „Критик и преводчик“. Граматиката дава 

представа за препоръчвания в преводите на „Илиада“ и „Сердарят“ книжовноезиков 

модел на общобългарска основа и със стилизация чрез традиционни и охридски говор-

ни елементи. Търси се близост и с останалите славянски езици. За предназначението ѝ 

авторът съобщава на титулната страница: „А. За самоуки, что желаят да разумеват 

Славянски списания; Б. За ученици что желаят да изучят Грамматиката практично и 

скоро; В. За повод на учените да съставят пространна (граматика – бел. Д.И.), която би 

послужила да слее славянските наречия в едно обще, което би могло да се употреби от 

списателите“.  
6
 Описание на този модел Гр. Пърличев представя в текста „Критик и преводчик“, 

публикувана няколко десетилетия след смъртта на автора от неговия син Кирил Пър-

личев [Пърличев 1980: 224–231]. Анализ на Пърличевия модел за общ славянски кни-

жовен език вж. у Д. Иванова [Иванова 1988, 1995].  
7
 Анализ на концепциите и моделите за общ славянски книжовен език в културната 

история на славянските народи, вкл. и в българската практика вж. у Д. Иванова [Ива-

нова 2001]. 



езици са използвани главно заемки от руски и в единични случаи – от сръбски. 

В езика на посочените произведения се наблюдава засилена тенденция към 

пуризъм на славянска почва – почти не се срещат турцизми, което е рядкост за 

езика на тогавашната епоха (подробен лингвистичен анализ на поемите вж. у Д. 

Иванова) [Иванова 1983, 1988]. При анализа на преводния език са налице съ-

щите тенденции, характерни и за новобългарския книжовен език (съвременна 

говорна основа и умерено участие на традицията), но тук традиционните еле-

менти имат засилено присъствие при създаване на старинен езиков колорит.  

Епическия поетичен стил Гр. Пърличев се стреми да постигне чрез 

граматични и лексикални средства. Предпочита по-честата употреба на падеж-

ните форми в поемата (въпреки че те нямат системен характер, а се намират в 

съчетание с аналитично изразени форми). Но част от тях все още са намирали 

опора в народните говори (това е и един от аргументите за тяхното използване 

от почти всички възрожденски книжовници). В други случаи използва готови 

формули, граматични клишета, срещани в народнопоетичното творчество. 

Една от тезите на автора е, че за устройството, усъвършенстването и обога-

тяването на новобългарския книжовен език трябва да се включват градивни 

елементи от старобългарския език, богат на падежи, и Гр. Пърличев смята за 

възможно въвеждането на по-пълен набор от падежни форми, като напр. тво-

рителните и предложните. Той вярва във възможността за възраждането на 

тези форми в книжовния език, който чрез тях би се обогатил и издигнал в сти-

листично отношение.  

При избора на лексиката в голяма степен той се опира на родния си ох-

ридския говор, като се стреми да приобщи към книжовния си идиом не само 

по-широко познати регионални форми, но да представи и по-редки, старинни 

думи от предходни времена, съхранени в говора на охридчани. Това се отнася 

не само за лексиката, но и за някои фонетични и морфологични реликти, на 

които охридският говор, принадлежащ към архаичните югозападни диалекти 

[Якимова 1911: 222–256, Спространов 1902: 524–544], предоставя богат мате-

риал. 

В поемата „Сердарят“ Гр. Пърличев представя охридския говор със 

следните черти. 

 

1. Фонетични особености: 

- Отразена палатализация и депалатализация при някои форми: мнози 

(10)
8
, страшливъ (13), майкино (2). 

- Предаване на рефлекса Ъ ˃ о в предлозите во (7, 8, 9, 10, 12, 13), со 

(2, 10, 12), -ок: восокъ (18). 

- Фонетични групи -ъл, -ър с неподвижен предходен еров вокал: 

сълнцемъ (8), сълнце (18), бършлень (3), кървь (3), пърсти (1). Същевременно 

авторът използва и характерни за други западни говори форми, съдържащи 

група ра-: вращалъ (2), обраща (4). 

                                                           
8
 Числата в скоби означават съответната страница на факсимилето на К. Кямилов, 

1952. 



Могат да се посочат редици други форми, отразяващи различни фоне-

тични явления: како „като‟, мало (14), тойзи (18), денесь (8, 14, 18), заборава 

(18), блъщи (18), чьрвенѣетъ (14), чьрно (18), паячина (12), разбойничкы (1), 

разбойничко (10), юначко (9).  

 

2. Морфологични особености     
- Наличие на пълна парадигма на тройния член при имената, характе-

рен за македонските традиционни говори: въ чьрнѫнѫ земѭ (3), честнана 

старица (12), мьртвоно тѣло (3).  

- Форми на повелително наклонение на -ите: отворите, поклоните (2). 

- Събирателни съществителни на -ie: цвѣтie (1, 15), листie (2), класie 
(4), людie (9). 

- Окончание -и при едносрични съществителни от м.р. ед.ч.: мѫжи 

(10) (характерни и за други български говори от различни географски облас-

ти). 

Гр. Пърличев отдава предпочитание и на някои архаични морфологич-

ни форми: 

- Форми за условно наклонение (оптативни), образувани с неизменя-
емия компонент бы, представящи по-стар етап от развитието на българския 

език [Мирчев 1978: 230]:  

Да быхъ была со тебѣ дружинѫ 

Како щитъ бы стоила – 

Твои раны въ сьрдцѣ бы прiела (16). 

Той приобщава към поетичния стил и остатъци от падежни форми, 

най-често родително-винителни и родителни, все още в жива употреба в на-

родните говори: Отворите пѫть, о, малодушны // да си видѭ Кузмана Сердаря 

(2); Храбра сына, майко, не оплаквай (7); Четыр‟ гегы тѫжны, гологлавы // 

мьртваг‘ момка носять на обятiя (2). 

Особени инверсирани форми за бъдеще време [Мирчева 1962, Велчева 

1968]: И той радо широки обятiя // отвори ще мѫжу крѣпкодушну // Цѣлова 

ще сына Капитана (14), както и футурни форми със спрегаем глагол, функцио-

ниращи в тогавашните български диалекти Охъ! Слугыня въ Божiй домъ щѫ 

станѫ, // облѣченнѫ во чьрны одѣжды… (17). 

 

3. Словообразувателни черти  

Притежателни прилагателни с наставка -ин, -ов за изразяване на инди-

видуална принадлежност, образувани от собствени и нарицателни същест-

вителни имена за лица: Саринъ разумъ (11), Сарино слово (12), Кузманова 

майка, пѫтникова жажда (12), братовы кьрви (8). 

За отбелязване е, че прилагателните с тези суфикси са присъщи и на 

източнобългарските говори, но причината за засилената им употреба от Гр. 

Пърличев се дължи на една специфична особеност на охридския говор – силна 

склонност към изразяване на притежателни отношения, при което аналитични-

ят начин чрез предлог и общ падеж отстъпва на безпредложно словосъчетание 

от прилагателно + съществително [Василева 1931: 468]. Притежателните при-



лагателни на -ин, -ов авторът образува дори от съществителни, които не се 

отнасят за лице: пушкино дуло (1), вѣтровъ побѣдитель (7). 

В езика на поемата се срещат и старинни словообразувателни варианти, 

характерни за югозападните говори, вкл. и за охридския (от съвременна гледна 

точка) камень, ременъ (3). 

 

4. Лексика  

При анализа на лексиката прави впечатление, че Гр. Пърличев прибяг-

ва до характерни за охридския говор думи (някои обхващат и по-широк реги-

он): плетенки (16) „плитки‟, подлѣскъ (18) „теменуга‟, кошулѭ (11), „среща‟, 

стогъ (7) „куп снопове‟, трага (9) „следа‟, повторъ (16) „повторно‟, полюби (11) 

„целуна‟, слѣкохъ (12) „съблякох‟, стрекя (13), урнѫли (1) „съборили‟.  

В лексикалните си търсения Гр. Пърличев се откроява с особеното си 

предпочитание към думи, носещи патината на времето. Той обаче успява да се 

отграничи от тяснодиалектните думи, като изборът му се подчинява на крите-

рия за близост със старобългарската лексика. В поемата му се срещат подбра-

ни старинни думи, все още живи в охридския говор:  

вѣтвы – вѣтвь (18) „вейка‟, кликъ – кликъ „вик‟, дверiе, дверны – двьрь 

(1), лѣпость – лѣпость (18) „хубост‟, мышка – мышьца (7) „мишца, рамо‟, 

оконце – оконьце (18) „процеп, отвор‟, велiй – велии (7, 8) „велик, прочут‟, 

велегласень – вельгласьнь (8) „гръмогласен‟ (14), велемѫдръ – велемѫдръ, 

внѫтренная – вънѫтрьнъ (14), греда – грѧдѫ (18) „идвам‟, быстръ – быстръ (3), 

исти – истъи (10) „същи‟ (4), пустъ – пустыи (3), оба – оба „двама‟, лѣпы (8, 9) 

„хубави‟, доволно – довольно (12) „достатъчно‟, оба – оба (8) „двама‟ (8), пустъ 

(13) „празен‟, любезенъ – любьзнъ (12) „любим‟ (12), ѫгленъ – ѫгльнъ „ъглест‟, 

вели – велети „говори‟, отрѣшати – отрѣшати (2) „отвързва, спуска си коса‟, 

абiе – абiе „веднага‟ (4), зане – занѥ (10) „понеже‟, мощнѣ – мощьнь (13) „мно-

го, силно‟. 

Гр. Пърличев внася в езика на превода и някои изразни средства, ха-

рактерни за народнопесенното творчество – честа практика през Възраждането, 

запазена и у някои автори от модерния ХХ век за поетична стилизация (П. Ю. 

Тодоров, П. П. Славейков, П. Яворов и др.).  

Той използва характерни атрибутивни словосъчетания: чьрнѫ земѭ (4), 

добьръ юнакъ (4), сговорна дружина (15), остра сабѭ (4), сабѭ димишкия    

(4), свиленѫ кошулѭ (11), зелени гори (11); 

- типични фолклорни синтактични цялости и характерни съюзи:  
Дали градъ вамь побилъ плодны нивы //  

ил‘ вълци вамъ стада поразили? //  

Ни вълци намъ стада поразили //  

нито градъ намъ побилъ плодны нивы //  

но убили клети арнаути //  

наша слава – Кузмана юнака;  

- сравнения:  
и пакъ абие чело приклонява //  

какъ лилейно увѣнѫло цвѣтiе (3);  



како бършленъ разпътно растение (3);  

гегы падатъ подъ остра му сабя //  

како класiе подъ сърпъ силна жнача (4).  

 

Градивните средства, заимствани от охридския говор, са използвани 

със стилистична цел и са в тясна връзка със схващанията на автора за изграж-

дане на художествено-поетичен стил на книжовния език на основата на архаи-

зацията и фолклоризацията. Те представляват малка част от словния инвентар 

на поемата и са използвани със специализирана функция. Вплетени в общо-

българската основа на книжовния му идиом, тези елементи му придават само-

битност, чрез тях поетът се стреми да постигне специфичен езиков колорит, 

стилистичен и естетичен ефект.  

Гр. Пърличев не публикува поемата на български, разколебан от кри-

тиката на Л. Каравелов и Н. Бончев за превода на „Илиада“, а навярно и защо-

то не е бил съвсем уверен в успеха на превода на „Сердарят“. Но в по-късните 

си творби от 80-те и 90-те години („Мечта на един старец“, 1883 и „Автобиог-

рафия“, 1894), които са вече извън обхвата на жанра епическа поезия, авторът, 

освободен от „пресата“ на изразните средства на оригинала и на неговата ви-

сока катаревусна стилистика, намира правилния път към развилия се белет-

ристичен регистър и създава свои оригинални текстове с увереност в творчес-

кото си перо, в които речта звучи естествено и правдиво, без излишна декора-

ция и приповдигнатост, текстове, от които струи словесна мъдрост и достоле-

пие, тънко езиково чувство и поетична емоционалност – качества, които отк-

рояват един зрял творец.  
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RHIZOME AS THE PRINCIPLE OF ORGANIZATION OF PRECEDENT 

PHENOMENA AND LINGUISTIC AND CULTURAL CONCEPTS 

Tatyana Chalakova (Shumen) 

 

The article discusses the possibility of describing semantic relations of words and 

their etymology on the example of the fragments that form a semantic field of precedent 

phenomenon Cain and the linguistic-cultural concept of deceit through the rhizome. Rhizome 

is one of the ways of organization of complex systems, unstructured and nonlinear way, 

leaving open the possibility to realize their inner potential to self-configuring. The article 

illustrates that the rhizome serves as a model of unconscious mental processes, characterized 

by the absence of a tree structure, and a model of semantic relations of words, their 

etymology and their semantic changes. The concept of rhizomes can be applied to the 

description of non-system differences, unable clearly opposed each to other by the presence 

or absence of any characteristic. By analogy with the process of interaction of abstract-

logical and intuitive thinking linguistic rhizome is characterized with the flow of opposite 

structures into rhizome ones. 

Key words: linguistic and culture, rhizome, concept, archetype, semantic reflex. 

 

 

Според образното сравнение на руския учен И. Г. Снегирьов „коренни-

те понятия”, „отклонявайки се от източника си и протичайки през света и чо-

вечеството, заимстват от местността, климата и духа на народите различни 

образи. Както семената на растения често са отнасяни от вятъра по чужди земи, 

така и поверията по пътя на преданията прехождат от една страна в друга и 

прераждайки се там, приемат особени видове и цветове” [Снегирьов 2012]. 

Изглежда под коренни понятия следва да се разбират архетипните, базовите, 

универсалните единици, чиито образи се съхраняват в колективната памет на 

човечеството. Развитието на значението на думите и свързаните с него семан-

тични процеси се характеризират също така с непредсказуем избор на пътища, 
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на разпокъсване и неочаквано продължение и има характеристиката на особен 

вид системност, а именно – на ризома
9
. 

Както отбелязват Ж. Дельоз и Ф. Гватари, „ризомата не носи отговор-

ност за никакъв структурален или генеративен модел. Тя е чужда на всякаква 

идея за генетична ос в качеството си на дълбочинна структура. Да се опише 

ризомата, означава да се състави карта. Картата е отворена, способна е за 

връзки във всичките си измерения, демонтирана е, обратима, подложена на 

постоянни модификации. Тя може да бъде разкъсана, преобърната, адаптирана 

към всякакви начини за сглобяване, над нея може да работи отделен човек, 

група или социална формация…” [Дельоз, Гватари 1998]. Заедно с това авто-

рите отбелязват, че в ризомите съществуват структури на дървета или корени, 

но е вярно и обратното – клонче на дърво или сегмент от корена може да за-

почне да се развива в ризома… В сърцевината на дървото, във вътрешността 

на корена или в извивката на клончето може да се образува нова ризома… По 

такъв начин генеративните дървета, построени по синтагматичния модел на 

Хомски, може да се открият във всички посоки, на свой ред да образуват ри-

зома [да се ризомират] [Пак там]. По принцип ризомите според авторите се 

подчиняват на морфологичната структура на човешкия мозък и кратковремен-

ната памет: „В главите на много хора расте дърво, но сам по себе си мозъкът е 

по-скоро трева [чим], отколкото дърво. Аксонът и дендритът се увиват един в 

друг като поветица около бодлив храст, като имат по синапса на всяко трънче 

[шипче]… кратковременната памет също се отнася към типа ризома или диаг-

рама, за разлика от дълговременната, която е дървовидна и централизирана (с 

други думи, отпечатък, инграма [остатъчно възбуждане на нервната система], 

калка или фотография)” (Пак там). 

Може да се отбележи, че менталните процеси се характеризират както 

с дървовидност, така и с ризомност, ако първият тип е характерен за абстракт-

но-логическото мислене, то за началните етапи от развитието на мисленето, 

както във филогенезата
10
, така и в онтогенезата

11
, е по-характерен типът коре-

                                                           
9
 Ризомата в ботаниката, откъдето е зает терминът от Ж. Дельоз и Ф. Гватари, е нест-

руктурирана, нейерархична система от коренище, в която става постоянна обмяна с 

околната среда чрез постоянно отмиране на леторастите, откъсването им и прораства-

нето на нови. 
10

 За пример може да се приведат описаните в психолингвистиката начини за класифи-

кация от децата. В експеримента на Л. С. Сахаров на децата се е предлагало  да поста-

вят в купчинки дървени геометрични фигурки, които се различават по цвят, размер и 

форма и при това са имали названия. Малките и невисоки фигурки се назовавали с 

квазидумата БАТ, малките и високи – с думата ДЕК, големите и високите – МАП, а 

големите и невисоките – РОЦ. По-нататък изследователят е вземал в ръка една от фи-

гурките, на които е било написано БАТ, и е предлагал на децата да отгатнат кои други 

предмети се назовават така. В процеса на експеримента детето е получавало обратна 

връзка, на чието основание е коригирало отговорите си. Получените резултати са по-

казали, че при отделянето на групите с фигурки децата преминават през следните фа-

зи: а) обобщение по схемата ʼкупчинаʼ, т.е. обобщение по неразбираем (или отсъст-

ващ) признак. Такова мислене е характерно за мисленето на детето да три години; б) 

обобщение по схемата ʼкомплексʼ. Тук вече е възможно да се види обобщаващ приз-



ноплодни, ризомни. Ако абстрактно-логичното мислене е характерно за фор-

мирането на „истинни понятия” и за установяването помежду им на причинно-

следствени и други логически връзки, то интуитивното мислене е подобно на 

поток от неуправляемо, подложено на влиянието на случайни външни фактори 

на съзнанието, на създаването на необясними връзки, несъвместими с причин-

но-следствените отношения, управляеми от свободни асоциации и външни 

случайни въздействия (атрактори). Това е процес, който напомня създаването 

на порядъка от хаоса, описан от И. Пригожин и И. Стенгерс [Пригожин, Стен-

герс 1986]. 

Естественият език фиксира процесите на възникване и развитие на зна-

чението на думите, чийто механизъм прилича на началните форми на детското, 

митологичното, а също така и на интуитивното мислене. Задълбочавайки се в 

анализа на вътрешната форма на думите първообрази и в развитието на значе-

нието им, може да открием характеристиките на ризомата, която следва неуп-

равляемата логика на потока от мисли, неочаквани асоциативни връзки, „след-

ва полета на крехкото телце на метафората”. В същото време причудливата, 

хаотична връзка от натрупващи се семи  често води до ново значение, нерядко 

противоположно на изходното. Казаното наистина е за обратния път: бинарни-

те структури на свой ред са склонни да се разрастват в ризоми. 
Така в прецедентния библейски текст за конфликта на Каин и Авел и 

убийството на Авел от Каин се проследява противопоставянето на цивилиза-
цията/културата срещу природата. Според Библейската енциклопедия Авел е 
пастир, а Каин – земеделец (Библейска енциклопедия на Брокхауз URL). В 
библейската легенда Каин убива Авел поради това, че Бог не е приел неговата 
жертва, а е приел жертвата на Авел. Обяснение за предпочитането на жертве-
ното агне пред плода на земеделския труд в Стария завет няма. Наред с извес-
тната версия защо Господ „не е приел” жертвата на Каин, може да се предпо-
ложи, че плодовете на Авеловия труд (      – първосъздаденост, космос) са били 
плодове на труд, който не е нарушавал Природата, създадена от Бог: Авел не я 
преобразува за разлика от Каин (името на Каин вероятно произхожда от каин – 
ковач): за земеделието е нужен метал, съответно намеса в природата. Каин 
обработва земята, именно от латинската дума colero (обработвам) е произлязла 
и думата култура. Показателно е, че Каин (ковач → култура, цивилизация) 
убива Авел (     /хевел → първосъздаденост, Природа). Тези разсъждения се 
подкрепят от следните факти: Каин, бидейки изгонен от Бог, построява първия 

                                                                                                                                                      
нак, например ябълката или бананът се поместват заедно, защото и двата плода са 

жълти, ябълката и портокалът – защото са кръгли и т.н.; в) обобщението осигурява 

формиране на истинни понятия, което е характерно за деца в по-голяма възраст [цит. 

по Фрумкина 2001: 116–118]. 
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 В известен смисъл подобна е класификацията (поне по първите два признака) на 

животните в „Китайска енциклопедия”, която цитира Х. Борхес, позоваващ се на А. 

Кун: „Всички животни се делят на: а) принадлежащи на Императора, б) небалсамира-

ни, в) опитомени, г) прасе сукалче, д) сирени, е) приказни, ж) скитащи кучета, з) 

включени в настоящата класификация, и) търчащи като луди, к) неизброими, л) нари-

сувани с най-тънка четка от камилска вълна, м) и прочие, н) просто разбили стомна, о) 

отдалече прилични на мухи…” [Борхес URL]. 



град. От потомците на Каин – Тувалкаин (Каин от Тувала) и Иувал (Каин от 
Иувал) произхождат всички ковачи и музиканти, които създават изкуствени, 
неприродни продукти, артефакти. Тук би трябвало да се отбележи и връзката 
на архетипния ковач с музиката и пеенето в редица митологии. Така В. В. Ива-
нов и В. Н. Топоров отбелязват, че в руските народни приказки ковачът изко-
вава гърлото на вълка, а създателите на химни в древна Индия са се наричали 
кави – с един и същ корен на кова [Иванов, Топоров 1974: 65, 90]. Тези факти 
позволяват да се интерпретира противопоставянето на прецедентните имена 
Авел/първосъздаденост ~ Каин/ковач като опозицията природа (хе-
вел/първосъдаденост, космос  Авел) ~ култура, цивилизация (Каин/ковач). 

Характеристиките на ризомата може да се наблюдават във връзка с 
прецедентното име Каин, от една страна, с архетипите ковач и ковачница, а от 
друга – с концепта коварство. Връзката на Каин с ковачеството се проследява 
още в етимологията на името му: Каин или Хаин означава ковач (евр. qаjin от 
арамейския и арабския корен qjn – „кова”; гр. Кain). В същото време друг се-
мантичен рефлекс, между другото съвместен с образа на ковача в Каин, е хит-
ростта, предателството, коварството (хаин/            на арабски език означава пре-
дател, лицемер). От арабския език отива в турски, в който hain означава хит-
рец, предател. В Енциклопедията на Колер се оказват и други възможни пъ-
тища на произход на името Каин: от глагола kana – производител на светлина, 
а също и думата kana – ревнив [Енциклопедия на Колер 1998]. В качеството си 
на етимон на названията Кана или Канна Галилейска се посочва тръстиката – 
от древноеврейското gnh ganah – тръстика, земя на тръстика, т.е. земя, произ-
веждаща тръстика [Православие URL]. С прецедентното име Каин тръстика-
та се свързва в някои апокрифни книги. Така в Житието на Адам се разказва, 
че Каин, едва родил се, веднага израства, изтичва и донася камъш (тръстика), 
за което и го наричат Каин. На пръв поглед това са различни, несвързани по-
между си хипотези за произхода на прецедентното име. Ала всъщност образът 
на тръстиката/камъша чрез семата ʼгъвкавост, връзка с неземни силиʼ свързва 
древната дума коварство (пак продукт на дейността на ковача) със съвремен-
ната дума коварсто (като козни, хитрост, вероломство, лукавство), а така и 
самата същност на Каин, коварно убил Авел, при това с продукт от дейността 
на ковача (коварството) – с нож. Камъшът/тръстиката се свързва чрез семата 
ʼгъвкавостʼ с думите коварство, козни (срв. рус. кузнец) в пряк и в преносен 
смисъл. В процеса на коването първоначалният материал – металът, в резултат 
от нажежаването става пластичен, способен да променя формата си. По такъв 
начин коварството/козните, които първоначално са означавали продукт, по-
лучен чрез обработката на нажежения метал, който е имал свойството 
ʼпластичност, гъвкавостʼ, се оказват свързани чрез въпросната сема с тръсти-
ката/камъша, а чрез тях – с Каин. Доколкото образът на ковача в повечето ми-
тологии е свързан с неземни сили, вълшебните думи козни и коварство придо-
биват значението ʼхитростʼ, ʼлукавствоʼ. На ковача се приписва също и връз-
ката с вълшебството, магията, чародейството, затова и продуктът от дейността 
му започва да обозначава не само артефакт, получен в резултат от изменението 
на формата, но и оценка, характеристика на поведението на човек, която 
включва в себе си семата ʼгъвкавостʼ, ʼусуканостʼ, което се определя и като 
лукавство (от ʼлукʼ – извитост, извит, срв. рус. лукоморье). Семата ʼлукавствоʼ, 



ʼлукавостʼ (букв. ʼусуканостʼ) се съдържа също и в образа на прецедентния 
герой Каин (букв. ковач). Според апикрифите Каин е син на Ева и Сатаната 
(Лукавата Змия/Змията – гъвкава, усукана). Нещо повече, известна е връзката 
на самия митичен архетипен ковач със Змея. Както Змея ковачът е свързан с 
огъня, често е без нозе или недъгав [Баркова URL]. Етимонът на думата ʼплугʼ, 
с който Ковачът/Змеят разорава земята, е (от рус. полоз) (Змия), оттук са и 
ʼпълзяʼ, ʼлазяʼ [Фасмер 1984]. Като се продължава идеята за връзката на тръс-
тиката/камъша с Каин, митичният ковач и продуктът от дейността му, може да 
се отбележат още няколко значения, присъщи на този символ. Тръстика-
та/камъшът е символ на Нощта на духовете. Келтите са смятали, че звукът на 
тръстиковата свирка отваря вратите на преизподнята, а античните гърци са 
свързвали тръстиката/камъша с огъня като начало на живота (Прометей донася 
огъня на хората в куха тръстика/камъш). Така че, както ковача, тръстика-
та/камъшът се свързва с огъня и музиката [Речник на символите URL]. В след-
ната схема се привеждат семантичните връзки на прецедентното име Каин с 
неговите семантични рефлекси, сред които са етимоните ковач, Канна (Гали-
лейска)/камъш, тръстика/камъш, връзката със Змея (син на Змията и Ева), а 
също така и неговите функции и качества, част от които са свързани с етимона 
му ковач, а друга – с етимона тръстика/камъш: 

 

 
 

Схема 1. Връзка на етимоните на думата Каин и семантичните му рефлекси 

 

Всеки един от тези семантични рефлекси образува синонимни връзки 

или по-точно, нови елементи на ризомата. Сред синонимите на думата ковар-

ство присъства руската дума злокозненость – от думите зло и козни. Както 

самият ковач, така и артефактите, създадени от него, са били обвити със зага-

дъчна мъгла, с вълшебство, което е извиквало страх и недоверие, придавало е 

на него самия и на продуктите му зловещ ореол. В руската дума каверза (бълг. 

зла шега, пакост, интрига) също присъстват общите семи усуканост, гъвкавост. 

Тези семи могат да се проследят в образа на заплитането, съставящ вътрешна-



та форма на руската дума плутни (хитрини, шмекерии), които носят идеята за 

заплетеност, сложност, главоломност. Така и каверзный (бълг. интригантски, 

пакостен; заплетен, забъркан), от гледна точка на възприемането, предполага 

хитростта, коварството, хитроумието на Другия, напрягане на усилията за раз-

гадаване на истинската същност. Произхожда от прилагателното каверзный и 

съществителното каверза, след това от архаичния префикс ка- (ко-) + *вьрз-; 

ср. рус. верзти  „връзвам, плета”, укр. ве рзти, „пустословит, молоть чепуху” 

(бълг. „дрънкам, меля глупости” [Фасмер 1984]. Крайният предел на заплита-

нето е невъзможността да се проследи логиката, неразбирането на това ʼнещо, 

лишено от смисълʼ: рус. верзти/вязать, плести чепуху, пустословить, суесло-

вить (бълг. връзвам/плета, дрънкам глупости, пустословя, празнословя). 

Впрочем и метафората плетение, използвана по отношение на литературния 

жанр плетение словес, включващ въздействието на внушението и паралелизма, 

определено има отношение към представата за усуканост, обърканост на из-

казването, често затъмняващо основното комуникативно послание. Думата от 

същото синонимно гнездо хитър е свързана с думата ковач и коварст-

во/коварен чрез семата мъдър/сведущ/съобразителен, а също и ловък/опитен 

чрез такива качества на ковача като овладяване на тайните на знанието, уме-

нието да ги използва при достигане на целите си [Фасмер 1984]. 

Когато се разглеждат синонимите на руските думи коварство/козни, 

може да се забележи, че всички те са свързани чрез семата усуканост, гъвка-

вост, водеща към образа на Змията, символ на коварството и възможния баща 

на Каин според един от апокрифите: 

 

 
 

Схема 2. Връзка на синонимите на думата коварство и козни със семантичния 

рефлекс на прецедентното име Каин – Змия 

 



Всички синоними може да се сведат до един от базовите концепти – 

концептът кривда, вътрешната форма на който също е свързана със семите 

гъвкавост, усуканост, извитост, нещо противоположно на правдата – на 

правия, на правотата. Разглежда се и друго сплитане на ризомата, като че ли 

притеглящо в себе си общата сема – тази, която характеризира продукта от 

работата на ковача. Доколкото ковачът противостои на природата, продуктът 

на дейността му е артефакт – нещо тленно, суета, какъвто е и самият ковач. 

Към суетата се отнася и изкуството, и преди всичко музиката, чийто родона-

чалник е ковачът. В същото време суетата възхожда към библейското хевел, 

което заедно с това означава също първосъздаденост, хаос и космос едновре-

менно, и както бе посочено по-горе, има отношение към прецедентното име 

Авел. 

Както се вижда, възможните етимони на прецедентното име Каин – ко-

вач, тръстика/камъш, Канна – се оказват свързани чрез общи семи, а самите 

думи и техните синоними образуват връзки и възли, които подобно на лето-

расти на коренището – ризоми, подхранвайки се за сметка на архетипите, или 

прекъсвайки тези връзки, образуват нови под влияние на външни атрактори. 

Връзките между етимоните не се подчиняват на структурата на дървото: ако 

Каин не е бил ковач, а първият ковач е бил неговият потомък Тувалкаин, то 

как би могъл да приеме името Каин (ковач)? В същото време Каин олицетво-

рява коварството и съдържа в себе си много общо с тръстиката/камъша и Зми-

ята… В тази ситуация е невъзможно да не си зададем въпроса „Откъде?”. За-

щото Каин и всичко, свързано с него, с неговите функции, качества и функции 

на потомците, ситуацията „и… и… и…”, са характерни за ризомата. Точно 

както в ризомата, в която няма нито начало, нито край, сплитането на семан-

тични рефлекси (леторасти) на прецедентното име Каин се представлява от 

фрактал на нов семантичен възел (коренище) и образува нови леторасти и 

връзки…  

На свой ред семантичните възли (коренища) на ризомата кривда и суе-

та се характеризират от свои етимони и семантични рефлекси
12

 и съответно 

образуват нови „коренища” и връзки… 
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The paper analyzes some specific expressive means of the print media due to the 

opportunities of writing. The aim is to point out some present-day graphical techniques 

which can be transferred to other forms of communication but only as borrowings from the 
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В семиотиката на печата има най-разнообразни възможности за дено-

тиране и за постигане на специфични конотативни ефекти. Много от тези въз-

можности се разкриват в посока на синтагматичните връзки между писмени 

знаци и всякакви видове невербални компоненти – графични или живописни 

изображения, фотографии, чертежи, диаграми, карти и пр. в книжния или 

електронния печатен текст. Друга група възможности обаче произтичат от 

обвързаността на печата с графичната комуникация и в частност с писмената 

форма на речта. Такива са например употребите на единични и комбинирани 

пунктуационни знаци или на знаци за коригиране на писмен текст в специ-

фични функции, техниките на игрово съчетаване на букви и други графични 

символи, както и различните възможности за деконструиране на думи и фрази, 

чрез които се постига ефектът на минимум два едновременно достъпни за ре-

ципиента прочита на съответния знак или знаков комплекс. Всички тези тех-

ники са изконно писмени (оттам и печатни). Те могат, разбира се, да бъдат 

пренесени и в други форми на комуникацията, например във всички разновид-

ности на аудио-визуалното текстостроене, но единствено като заемка от семи-

отиката на писането. Ето защо тук вниманието се насочва именно към тях. 

 

1. В печатните текстове безпроблемно могат да се използват всички 

допустими в писмената реч комбинации от пунктуационни знаци за изразя-

ване и внушаване на различни видове емоционално отношение към дадено 

съдържание – например струпване на множество въпросителни или множество 



удивителни знаци, комбиниране на въпросителни и удивителни знаци, скоби, 

многоточия и т.н. Подобни съчетания се срещат както в заглавни структури, 

така и във фрагменти вътре в текстовете. Възможностите са добре познати на 

всички грамотни хора. Дори може да се каже, че този тип писмени трикове 

отдавна са клиширани и безвъзвратно банализирани поради вековната им 

свръхексплоатация в множество форми и на междуличностната, и на масовата 

комуникация. В съвременността струпването на еднотипни и групирането на 

разнотипни пунктуационни знаци с емотивни цели като че ли е най-присъщо 

на писането в електронните форми на взаимодействие, макар че примери (с по-

малка честота) могат да се открият почти във всяко печатно издание. Едва ли 

обаче може да се очаква някаква изненадващо свежа иновация в посоченото 

направление. Следващите няколко примера са достатъчни за аргументирането 

на това предположение: 

Най-добрият приятел в родилното??? (Glamour, август 2016); 

Откога „прах― е в женски род и прилагателното към него да бъде 

съгласувано в женски род?! (коментар във форума на вестник „Сега“ по повод 

на материал със заглавие „Астрономи разбраха защо Луната не може да бъде 

заселвана“, в който е употребено словосъчетанието лунна прах); 

Можело значи, всички обичат франка, но никой не обича банка ;-) (ко-

ментар във форума на вестник „Капитал“ към публикацията „В Румъния пре-

дизборно обръщат кредитите от швейцарски франкове в леи“); 

Днес е денят на Европа! А утре…? (заглавие – Либерален преглед, май 

2014/ http://www.librev.com); 

…да утвърждава (!) социални образци, да култивира съпротива спря-

мо социалната промяна… (фрагмент от разяснение на Т. Петев в книгата му 

„Комуникация и социална промяна“ относно главната социокултурна функция 

на телевизията). 

Единствената по-странна и относително по-ефектна находка във връзка 

с наблюдаваните възможности за специфични употреби на пунктуационни 

знаци е следната: 

За политическата коректност, стигмата и безмилостната борба за 

пред! последното място… (заглавие на З. Янев – Либерален преглед, февруа-

ри 2013/ http://www.librev.com). 

Хитроумно е и заместването на буква с удивителен знак в електронната 

рубрика на в. „Девник“, озаглавена L!VE. 

 

2. Друга типична за печатните текстове графична възможност е ком-

бинирането или замяната на словесни с математически и други графични 
символи. Често в комбинациите се включват и цифрови обозначения. Тази 

техника също е добре позната и отдавна използвана, най-вече в ръкописната 

междуличностна комуникация. В нея днес няма нищо оригинално, но тя про-

дължава изключително активно да се прилага поради своята икономичност и 

поради способността си, без драстично да противоречи да строгия ортографи-

чен стандарт, да го адаптира към по-гъвкавите и по-либерални писмени прак-

тики на всекидневнобитовите типове дискурси. Най-характерна и най-лесно 

http://www.librev.com/
http://www.librev.com/


забележима е употребата на тази техника в рекламни послания, включително и 

в рекламни слогани, например: 

Книга + списание само за 4, 99 лв. (Story, бр. 18, 2016); 

КРАТКА ТРЕНИРОВКА = ПО-ГОЛЯМО НАПРЕЖЕНИЕ (Блясък, бр. 6, 

2016); 

 

 огромен  страхотно   ниски 

50 х    50 х  50 х  

 избор  качество  цени 

      

(в рекламна брошура на верига магазини „Кауфланд“ – 16. 02. 2015). 

 

В други видове дискурси употребата на визираната техника е ограни-

чена, но доказателства за нейната жизненост могат да се открият и на доста 

неочаквани места. Например в българското издание на тематичната антология 

„Богати и мъртви“ („Рубикон Медиа“ от 2013 г.) заглавието на криминалния 

разказ, с който участва в сборника Т. Фелън, е оформено така: ЩА$$ТИЕ.  

На същия принцип се основава и комбинирането на словесни елементи 

с всякакви други видове писмени символи, когато се цели икономично предс-

тавяне на информацията, особено в названия на електронни бутони, на рубри-

ки и в заглавия на текстове като: 

<< Предишна тема | Следваща тема >> (електронен бутон в 

http://e107.bg/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?32074); 

Критик ≠ хейтър (заглавие – Сияние, март 2014/ http://novosianie.com); 

КАЗАНО & НЕКАЗАНО (рубрика на в. „Труд“); 

Младежки дух & провокативен дизайн – заглавие на рекламно описа-

ние Audi Q2 с добавена снимка на автомобила, заобиколен от 4 момичета, вся-

ко от които носи малка жълта табела с надпис съответно: 

# звезда?  # юпи?  # VIP?   # пич?  (Story, бр. 18, 

2016). 

Последният пример илюстрира и засилената в последно време употре-

ба на графични елементи от арсенала на компютърно опосредстваните типове 

комуникации. За това могат да се приведат безброй други примери, но едва ли 

е необходимо, защото принципът е добре познат и навсякъде еднотипно пред-

ставен, срв.: 

http://трибун@  

(название на рубрика във в. „Преса“). 

Не е нужно да се посочват и примери, илюстриращи комбинирането на 

буквени вериги (и числа) с разнообразни емотикони, включително и подвижни, 

което, макар и датиращо отскоро, вече също се е банализирало в текстовете на 

имейли, есемеси, коментари в електронни форуми и други форми на електрон-

ната комуникация, имитиращи ръкописно взаимодействие. 

 

3. Специфична за печата възможност е и използването на подчертава-

нето и открояването (в по-широк смисъл), например на подчертаването с 

http://e107.bg/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?32074.43.prev
http://e107.bg/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?32074.43.next
http://novosianie.com/


черта отдолу, както е обичайно да се подчертават думи и изрази при писане на 

ръка, например: 

В стрес сте? 9 неща, които в никакъв случай не бива да правите (заг-

лавие – Журнал за жената, бр. 7, 2015). 

В други случаи се подчертават и много по-обемни пасажи, включител-

но и цели (но не много дълги) текстове, с цел да се откроят след останалите 

информации върху печатната страница. Моделът е много характерен за лайфс-

тайл изданията. В научния дискурс също се среща, но много по-рядко; там, от 

друга страна, подчертаващата линия често се използва за открояване на илюс-

тративни примери.  

Разбира се, подчертаване на части от печатен текст може да стане и 

чрез използване на друг цвят или друг размер на буквите, открояване чрез 

болд или италик (или и двете едновременно), монтиране върху цветна под-

ложка, както и чрез всевъзможни комбинации от обемни, цветови и шрифтови 

начини за формално изтъкване на смислово натоварен фрагмент. Например: 

 

Министерство на икономиката 

обявява конкурс за длъжността 
„началник на отдел‖ „Законосъобразност на процедури и процесуално предс-

тавителство‖ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособ-

ност‖, съгласно Заповед № РД-16/210/23.03.2015 г. на министъра на икономи-

ката 

1. За длъжността „началник на отдел‖, основните задължения са: 

Организира, координира и контролира осъществяването на предвари-

телен и/или текущ, и/или последващ контрол за законосъобразността на про-

цедурите, за определяне на изпълнители… (Преса, 2. 04. 2015); 

 

Приказка за МАЩЕХАТА (заглавие – Elle, септември 2014);  

Напиши своето утвърждение някъде, където да го виждаш често. 

Препрочитай го, дори го преписвай по няколко пъти на ден. Важното е 

ПОВТОРЕНИЕТО (Story, бр. 18, 2016); 

Програмирай съзнанието си за щастлив живот (заглавие – Story, бр. 

18, 2016); 

Питайте НИКИ! (заглавие – Elle, септември 2014); 

Как да се справим с тежките пристъпи на мигрена, КАК ДА 

ОБЛЕКЧИМ БОЛКАТА, която понякога не ни позволява да станем от лег-

лото (паратекст към снимка – Story, бр. 18, 2016); 

 

СПИСАНИЕ БЛЯСЪК + КНИГА     САМО 

ЗВЕЗДИ + МОДА + КРАСОТА + ЗАБАВНИ СТРАНИЦИ  3, 99 лв. 
(Блясък, бр. 6, 2016). 

 

Открояването (шрифтово, цветово, обемно, чрез болд или италик и пр.) 

може да се натовари и с други много специфични роли – например с ролята на 

заместител на вербални и невербални знаци за сигнализиране на границите 



между собствена и чужда реч. Следващият откъс илюстрира тази възможност 

във вариант с болдиране на въпросите на интервюиращия в разговор с итали-

анския дизайнер Салваторе Куоколо: 

 

Салваторе, как да те представим на читателите си? 

Аз съм свободен човек, естет, кулинар, голям и неуморен работар, луд, 

хедонист, кибритлия, щедър, пушач. 

Идваш със счупен крак, бивша, сегашна жена, сестра, преводач, ад-

вокат и голям линкълн. С какво толкова те впечатли продуцентката Ма-

риана Аршева? 

Мариана е бурна, стихия, харесвам енергията, която влага в работа-

та си… (Мери, август 2016). 

        

Техниките на открояването на свой ред може да се комбинират с мно-

жество други възможности за денотативно и конотативно обозначаване, при-

същи на печата. Например на изображение № 1 съвкупността от графичните 

образи на поредни числа, подредени по определен начин, е натоварена с до-

пълнителен илюстративен смисъл. А изображение № 2 представя рекламна 

страница от сп. „Тема“, която онагледява възможността самите очертания на 

буквите да бъдат използвани като пространство за разполагане на графично-

изобразителни знаци, свързани с тематиката на съобщението. 

 

 
 

(№ 1)  (Предна корица – Тема, бр.7, 2015) 

 
 

(№ 2) (Тема, бр. 3, 2015) 
 

3. Силно впечатление правят и употребите на някои знаци за корек-

ция на словесен текст. Най-често използвани са знаците за маркиране и зачер-

таване, както е например в следния случай (изображение № 3): 

 



 
(№ 3) (Тема, бр. 14, 2014). 

 

Всевъзможни начини на зачертаване се използват във всякакви оферти 

за намаление на цени – по витрини, билбордове, етикети, рекламни страници 

на вестници и списания, в електронни сайтове и др. Техниката е много пред-

почитана, защото знакът за зачертаване прави вече невалидна старата цена, но 

я оставя все още видима и съответно подлежаща на сравнение с новата. Съх-

раняването на оригиналната информация след маркирането и корекцията 

мощно повишава информативността на съответния текстов пасаж. Принципът 

е преизобилно, но общо взето еднотипно използван, затова ще се илюстрира 

накратко (вж. изображения № 4 и № 5): 

 

 
Дамски ежедневни сандали черни 

 

64.99 лв. 49.99 лв. 
 

 
(Оферта на „Tendenz“, 2016) 

(№ 4) 

 
Сандали от естествен лак, с холан-

дски ток - 26775 
79.00лв. 

89.00лв. 
 

(Оферта на „Stillo“, 2016) 
(№ 5) 

 

В други случаи този базов модел може да бъде допълнен с повече ин-

формация и повече изчисления, аргументиращи привлекателността на съот-

http://www.stillo-bg.com/productv/28738/sandali-ot-estestven-lak-s-holandski-tok-26775.html
http://www.stillo-bg.com/productv/28738/sandali-ot-estestven-lak-s-holandski-tok-26775.html


ветната ценова оферта, но това не променя същността му, както ясно може да 

се види на изображение № 6: 

 

 
 

(№ 6) 

 

4. В печата са възможни и разнообразни игрови употреби на писмени 

знаци – букви, цифри и всевъзможни други символи. Чрез играта в тези слу-

чаи се цели постигането на различни информационни и емотивни ефекти по 

лесен и икономичен начин. Възможностите са принципно неизчерпаеми, но 

броят на техниките като че ли е обозрим, защото те са ориентирани най-вече 

към формата, дебелината, големината и цвета на графичните знаци.  

Например в брой на българското издание на сп. „Cosmopolitan“ (октом-

ври 2014) е публикуван материал под двуредово заглавие 

Изглеждам ли 

 дебела  

Думата дебела в оригинала на списанието е изписана с наистина много дебели 

жълти букви, пет пъти по-високи от останалите и заемащи цялото пространст-

во на реда под тях; останалите букви от заглавието са в черен цвят, болд, ита-

лик. 

Друг много харесван в семиотиката на печата вариант е замяната на 

даден утвърден графичен знак (най-често буква) с някакъв приличащ на него 

по външен вид разпознаваем символ или с друг елемент с изобразителен ха-

рактер. Алтернативна опция е графичните особености на дадена буква да се 

използват като основа за получаване на иконическо обозначение на нещо, чрез 



което информацията от останалите знаци се допълва или се представя от нова 

гледна точка. За този тип игрови трикове добра илюстрация дава рекламен 

материал за генетичния тест GenomBreast (Журнал за жената, бр. 38, 2015) с 

изписан чрез достатъчно едри букви ключов пасаж  

Тестът, който спаси живота на моята сестра… и моя. 

В думата спаси буквата а е заместена с прегъната розова лента, символ на бор-

бата с рака на гърдата.  

Вероятно поради опростената си графика най-предпочитани за моди-

фикации или за замени на принципа на подобието са латинската и кирилската 

буква о, както и латинското i, чиято точка се оказва много привлекателна за 

игрови употреби (например за замяна със стилизирано сърце, както е в назва-

нията на млечни продукти за деца „Danonino―, на шоколадовите бонбони 

„Merci― и в много други случаи).  

На същия принцип се конструират множество фирмени названия, тър-

говски брандове, девизи и други съдържащи словесни съставки печатни пос-

лания от сферата на интегрираните маркетингови комуникации. Към тази ка-

тегория спадат например графичните решения, показани на изображения № 7, 

8, 9 ,10, 11, 12, 13. Разбира се, тези решения никак не са равностойни. Някои от 

тях изобщо не могат да имат каквито и да било претенции за оригиналност, но 

в групата има и представители на дизайнерската класика. Общо взето и в това 

направление днес се изисква повишена доза креативност за излизане извън 

границите на клишето, на кича или на дизайнерската ширпотреба. 

 

 
 

(№ 7)  
(№ 8) 

    

 
(№ 9) 

 
(№ 10) 

 
(№ 11) 

 



 
(№ 12) 

 
(№ 13) 

 

  Понякога за лесно постижими специални ефекти се разчита на измест-

ването на графичен елемент от обичайното му място в линейната верига на 

другите знаци или за цялостно преобразуване на линейната писмена верига в 

някаква друга графична конфигурация. Разбира се, възможни са и всякакви 

комбинации на тези техники, които най-лесно се откриват по рекламните 

страници на хартиените вестници и списания, но и сред разчитащите на печат-

ни компоненти онлайн оферти за продажба на стоки и услуги. В следния слу-

чай например (вж. изображение № 14) „изпадането” на буквата от една от ду-

мите е натоварено с особена илюстративна функция спрямо част от съдържа-

нието на останалите компоненти в цялостния текст на печатната реклама: 

 

 
(№ 14) (TopGear, бр. 113, 2014) 

 

5. От друга страна, рекламното заглавие 

Ароматите на поколението Y (Cosmopolitan, август 2015) 

 

илюстрира добре познатата практика на равнозначно използване на графич-

ни символи и на техните имена. Имат се предвид буквите и названията им в 

съответна азбука (гръцка, латинска, английска, българска и пр.), цифрите и 

техните наименования, както и начертанията и имената на много други меж-

дународно разпространени символи. Този принцип обхваща например двойки 

като 8 ~ осем, сигма ~ Σ, + ~ плюс, , 2 % ~ два процента, № 1 ~ номер едно, > 

~ повече (по-голям) и мн. др. Няма съмнение, че съдържащите се в подобни 

обозначения имена на букви и други писмени символи не са привилегия само 

на писмената форма на речта (и съответно на печатния текст), защото в устна-

та реч те просто се произнасят. Привилегия на графичната комуникация е да 



разполага с две (понякога и повече) възможности за изписване срещу само 

една произносителна възможност. 

Употребите от този вид са изключително чести и стандартизирани. Ако 

нещо във връзка с тях се нуждае от илюстриране, то е може би широтата на 

диапазона им или интензивността, с която броят на двойките, свързани с букви, 

расте поради неспирния мощен поток на полу- или изцяло английските назва-

ния с някакви абревиатури, оставащи често неразгадаеми за голяма част от 

масовата аудитория. В „буквената“ група влизат известно количество отдавна 

познати конструкти, като например „Досиетата Х― или „денят Д―, и неиз-

вестно количество относително нови за българската комуникативна реалност 

образувания като US президент, IT сектор, TV експерт, bTV, IDXtra, 

DIEMAXTRA, Mтел, α личност, β мъж, ω индивид, поколение Z и т.н., както е в 

многобройните двойки от типа на bTV ~ БиТиВи, GPS навигатор ~ джипиес 

навигатор, Х хромозома ~ хикс хромозома. Възможно е алтернативните изпис-

вания да се използват както поединично, така и в комбинации или с редуване, 

например: 

 Алфа жената – 21 урока за живота, които можем да научим от нея 

(заглавие – Тя, юли 2016/ http://www.tia.bg; 

 Коучинг за алфа жени (α-жени) (http://innercompass.bg); 

 Игрек („Y―) хромозомният ДНК тест на DNA Diagnostics Centre се 

прави, за да се установи дали два или повече мъжки индивида са биологически 

свързани по бащина линия… Сравнителният ДНК тест по Y-хромозомата 

може да определи дали двама мъже са родствено свързани, но не може да 

определи вида на тяхното родство… (http://www.ddc-bulgaria.com/service_ 

ychromosome_test.php). 

 

6. За писането, особено за писането през постмодерната епоха, са мно-

го характерни различните видове деконструкции на словесни елементи и 

структури. Чрез тези техники се прави нещо като писмено „разглобяване”, 

„демонтаж“ на езиковата единица, за да се „види” какво има под нейната по-

върхнина и съответно да се осигури нов, различен прочит на същата единица. 

Възможностите са доста разнообразни (и повечето са свързани с интензивните 

феминистки практики на деконструиране и съпротивително разночетене от 70-

те години на ХХ в.). Често например се използват тирета, скоби или просто 

наклонени черти, чрез които по икономичен начин се обозначава отнесеност 

към лица от мъжки и от женски пол или алтернативна валидност на единстве-

но и множествено число, различни типове населени места, различни датировки, 

общи периоди и т.н. в структури като s/he, той/тя, роден/а, автор(и), сту-

дент(к)и, град (село), пише(ше), 2011/12, (1995–1999) и др. Срв. още:  

…Същата история като с Бил Косби. Сетили се след десетиле-

тия/е…– из коментар от форума на в. „Сега“ по повод на обвинения в сексуа-

лен тормоз срещу Доналд Тръмп (http://www.segabg.com – 13. 10. 2016); 

Вместо да си казваш: „Не искам да ме е страх!― си кажи: „Искам да 

съм изпълнен/а със смелост!―(Story, бр. 18, 2016). 

http://www.tia.bg/
http://innercompass.bg/
http://www.segabg.com/


Чрез сходен тип деконструиране част от дума или от фраза едновре-

менно се включва в прочита и се изключва от него по следния модел, често 

регистриран в заглавни структури: 

За какво (не) можем да говорим на работното място  (Журнал за 

жената, бр. 12, 2014); 

Гражданската журналистика – мисия (почти) невъзможна (заглавие 

на научна публикация от Юрий Проданов); 

(ВСЪЩНОСТ) КАКВО ТИ ПОКАЗВАТ КАРТИТЕ (Cosmopolitan, август 

2015); 

7-те смъртни гряха в света на срещите (и разделите) (Мери, септем-

ври 2014). 

По същия начин могат да се деконструират думи във вътрешността им 

– например (не)познат, (зло)употреба, п(р)оява, спор(т)ен и мн.др. Тези въз-

можности нашироко се използват във всички видове печатни продукти – книги, 

вестници, списания, билбордове и пр. – и винаги успешно привличат и задър-

жат вниманието на четящите. Извън сферата на писмеността тази техника ня-

ма как да се използва. Ето няколко типични примера: 

Изкуствен интелект: (Р)ЕВОЛЮЦИЯ (заглавие – TopGear, бр. 139, 

2015); 

Бележки върху (соц)носталгията (заглавие – Либерален преглед, март 

2012/ http://www.librev.com);  

ПОЖИЗНЕНО (САМО)ПОЧЕТЕН (заглавие – Тема, бр. 26, 2015); 

СЕКС(И) НА ПЛАЖА (заглавие – Cosmopolitan, юли 2015); 

10 (не)обикновени дестинации за деца в България (заглавие – 

http://www.peika.bg, 16.05. 2016); 

РО(К)ЛИТЕ НА ДАЯН (заглавие на публикация за Даян фон Фюрстен-

берг и нейното най-известно модно творение – роклята „прегърни ме“, която я 

превръща в „артистичен посланик на жените в края на 70-те“, Grazia, март 

2014). 

Вместо скоби може да се използва и друг писмен знак за разглобяване 

на думата, например: 

Вашето спа-сение в планината (за СПА център – Grazia, юли 2015). 

Има, разбира се, и много други начини за деконструиране на думи и 

фрази – чрез шрифтово и цветово открояване на определени словесни съставки, 

чрез изписване на съответните части в различен размер, с различна плътност 

или с различен наклон и т.н. Например в заглавието 

ТОПЪЛ ИЗБОР (Glamour, октомври 2014) 

ЪЛ е в червено, а останалите букви са в черно, така че автоматично се открива 

възможността за още един прочит на първата съставка, но и на цялото слово-

съчетание. В следващото име на рубрика алтернативният прочит е осигурен от 

това, че само първата буква С е в сиво и се отграничава от следващите в черно:  

СПИСЪК (Harpers‟s Bazar, октомври 2015). 

Могат да се използват и комбинации от възможности за отграничаване. 

Например в названията на рубриките 

ТЕМАНЕ и МАТЕМАТИКА 

http://www.peika.bg/


сп. „Тема“ вплита собственото си название чрез кодирано използване на раз-

лика в цвета (червен и черен) и в големината на буквите (съответно главни и 

малки).  

Същите графични (комбинации от) техники могат да се използват за 

икономично лудическо представяне и на други скрити послания, както е в 

следния паратекст, придружаващ представени в снимки дамски дрехи, подхо-

дящи за пътуване в лошо време: 

ПОПЪТЕН ВЯТЪР (Glamour, октомври 2014).  

Разнообразни са и случаите, когато деконструкцията се основава на из-

писване на буква, различна от тази, която изисква книжовният правопис, но 

така, че в резултат да се получи друга съществуваща или новоизмислена дума. 

Следното заглавие например е свързано с темата за телевизионните риалити 

формати: 

ТЕЛЕВИЗИОННА РИАЛИЗАЦИЯ (Тема, бр. 6, 2013).  

Предизборната тематика на свой ред може да се визира така: 

ПодВотни камъни (Тема, бр. 38, 2013). 

Или пък така: 

Стани Шеф Forever 

Точно когато „лидерството на Станишев се поставяше под въпрос―, 

кариерата на бившия премиер беше рестартирана като в компютърна игра, 

в която разполагаш с няколко живота… (Тема, бр. 48, 2011). 

А ако резултатът от лудическата деконструкция е сходен в устна и в 

писмена форма, семиотиката на печата може допълнително да се възползва от 

възможностите и на графичното открояване, срв.: 

 

ДАЙ СТАРИЯ СИ СУТИЕН ЗА РЕЦИЦЛИРАНЕ 

Bra Clinic, чрез второто издание на благотворителната кампания До-

косвам = Побеждавам, ще стимулира българските жени да изхвърлят своя 

стар, зле пасващ сутиен и по този начин да подкрепят борбата с рака на 

гърдата… (Cosmopolitan, октомври 2014).  

Друга възможност е добавянето на буква към дадена дума, в резултат 

на което се получава друга дума и прочитът автоматично става двоен, с всички 

произтичащи от преплитането на двата прочита конотации. На изображение № 

15 към името Борис е добавена буквата ь, чрез което собственото име, без да 

губи първоначалната си съотнесеност с човека на снимката (показно убития 

руски опозиционер Борис Немцов), се превръща в повелителна руска глаголна 

форма със значение „бори се”, свр.: 



 
(№ 15)  (Life, бр. 15, 2015) 

 

В играта – паралелно с деконструкцията или като помощно средство за 

осъществяването ѝ – могат да се включат и алтернативни начини за 

(де)линеаризиране. Например слоганът „Виновативно― в реклама на серия 

вина „Pixels“ е разположен вертикално (до фотографско изображение на бу-

тилки с виното, срв. Biograph, бр. 41, 2015), както се вижда на изображение № 

16, взето от интернет: 

 

 
(№ 16) 

 

Понякога самата деконструкция може да се окаже невидима и да се ак-

тивизира допълнително. Например заглавието 

Група за атака  

се дешифрира едва след прочитане на тематичното резюме към същата публи-

кация, оформено като подзаглавие: 

В 42-рото Народно събрание Волен Сидеров заложи само на безкрайно 

предани хора. 11 млади депутати формират преторианската му гвардия 

(Тема, бр. 3, 2014). 

Деконструирането на вербални конструкти може, от друга страна, и 

видимо, но и като резултат да се прояви под формата на групиране на съставки 



до едно цяло. Най-често използваните графични техники за това са изписване-

то на съответната словесна структура без интервали между съставящите я еле-

менти и сглобяването чрез механизмите на полуслятото писане. Напоследък 

например много съставни обозначения се изписват слято, подобно на елект-

ронно име, като често с това се цели и елиминиране на правописно изисквани-

те кавички, срв.: 

ЗАЕДНОВЧАС ТЪРСИ „БУДИТЕЛИТЕ ДНЕС― (Hello!, бр. 121, 2015).  

В това название на рекламен материал за фондация „Заедно в час“ са-

мите букви на сглобената съставка ЗАЕДНОВЧАС са в различен цвят и с раз-

лична дебелина, така че се постига резултат, подобен на изписването с интер-

вали.  

За сигнализиране, че става въпрос за име, може да се използва и начал-

на главна буква на групираните до едно цяло елементи, както постъпва Дж. 

Келерман в реплика на герой от романа „Докато убивам, се надявам“ (българс-

ко издание на „Ера“ от 1989): 

– Както казва онова канадче, господин Какмубешеимето, самият ме-

диум си е едно съобщение. 

Няма да се дават други примери, защото подобни изписвания се срещат 

много често, но без особено разнообразие на конструктивните графични реше-

ния. 

Другият модел, също еднотипно представен във всякакви видове пе-

чатни текстове, може да се онагледи със следния фрагмент от романа на Й. 

Лапидус „Никога не прецаквай“ (публикуван на български от „Сиела“ през 

2010): 

В очакване на семейството да се прибере зачете новооткрития жанр. 

Балансът на антисилата. Антипорнография. Анти-мъже-които-смятат-че-

имат-право-да-правят-каквото-си-искат. В момента… 

 

* * * * * 

Може още много да се напише по темата. Например специално внима-

ние заслужават специфичните възможности на семиотиката на печата, свърза-

ни с употребата на определени видове допълващи и поясняващи основната 

информация паратекстове и метатекстове, помествани в скоби, в тематични 

резюмета, в бележки под линия, в карета, на корици и титулни страници, в 

приложения и т.н. Но тук не се цели изчерпване на проблематиката, а само 

набелязване на основни възможности, присъщи на печата заради родословната 

му връзка с писането изобщо. Останалите незасегнати тук специфики на семи-

отиката на печата, от които други видове комуникации са лишени, освен ако 

не се възползват от печата като помощник или като база за заемки, могат да 

станат интересен и благодатен обект на следващи по-подробни, по-обхватни и 

по-задълбочени описания.  
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KEY COMPETENCE IN THE FIELD OF BULGARIAN AND THE ROLE  

OF INTEGRATED SUBJECTS‟ RELATIONS IN ITS BUILDING 
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The article suggests ideas for technological solutions for gaining  competence, 

related to Bulgarian in learning two themes from the syllabus – in the fifth grade. The Text in 

Communication. Building of the Text and Planning of the Text. We suggest a few types of 

methodical situations focused on: editing a text, analysis of the textual planning, planning 

and creating a text, editing a textual plan. The effective goal of interrelated subjects in 

learning is supported by suggestions tried in pedagogical discourse of Bulgarian based on the 

texts from textbooks of Natural Studies, Information Technologies and Literature. Moreover, 

it is tested in activities, related to skills in lessons of Computer Studies in the fifth grade. 

Key words: key competence, mother tongue, building of the text, planning of the 

text, methodical situations, interrelated subjects  

 

 

Промените в съвременната образователна система са свързани с нови 

приоритети в целеполагането – извеждане на ключови компетентности, осмис-

ляни като инструмент за личностно и социално развитие [ЕРР 2008]. В новите 

нормативни образователни документи ключовите компетентности са разгледа-

ни като приоритет на общообразователната подготовка. Необходимите за при-

добиване от учениците компетентности в областта на българския език са ос-

мислени в единство с развиването на дигитална компетентност, умения за уче-

не, социални и граждански компетентности, културна компетентност и умения 

за изразяване чрез творчество [Наредба № 5/2015]. В този контекст като очак-

вани резултати ключови компетентности извежда и новата учебна програма по 

български език в пети клас, като тези компетентности са съотнесени със след-

ните знания, умения и отношения: 

 

 

 



 

Области на компетент-

ност 

Знания, умения и отношения 

Ученикът: 

Социокултурни компе-

тентности 

Разбира зависимостта на езиковите средства от 

речевата ситуация и ги използва в съответствие с 

нея. 

Езикови компетентности Търси, извлича, подбира и използва информация 

от различни видове текст и от различни информа-

ционни източници за решаване на комуникативни 

задачи. 

Познава видовете текст – описание, повествова-

ние, разсъждение. 

Владее езикови средства, свързани с фонетични, с 

морфологични, със синтактични и с лексикални 

явления, и ги използва уместно в речевата прак-

тика. 

Служи си с разнообразни синтактични конструк-

ции и използва синонимни варианти според целта 

на общуване. 

Комуникативни компе-

тентности 

Слушане 

Разбира смисъла на познат и на непознат текст 

при слушане с определена комуникативна задача. 

Четене 

Разбира смисъла на познат и на непознат текст 

при четене с определена комуникативна задача. 

Изработва план на текст с определена комуника-

тивна задача. 

Писане 

Планира, структурира, композира и графично 

оформя текста, който създава. 

 

Настоящата разработка концентрира внимание върху възможностите за 

формиране на социокултурни компетентности (по посока на разбиране на за-

висимостта на езиковите средства от речевата ситуация и използването им в 

съответствие с нея); на езикови компетентности (по посока на търсене, извли-

чане, подбиране и използване на информация от различни видове текст и от 

различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи) и 

комуникативни компетентности (във връзка с изработване на план на текст с 

определена комуникативна задача; планиране, структуриране, композиране и 

графично оформяне на текста, който ученикът създава) при усвояване на две 

теми от учебното съдържание по български език за пети клас („Текстът в об-

щуването. Строеж на Текста“ и „План на текст“). Учебната програма по бъл-

гарски език за пети клас извежда конкретно по горепосочените теми като 

очаквани резултати от обучението следните компетентности на ученика: ос-

мисля текста като средство за общуване; умее да извлича информация от текст; 



може да определя темата, подтемите (микротемите), ключовите думи и абза-

ците в текста; осмисля плана като средство за ориентиране в съдържанието и в 

структурата на текста; умее да прави план на текст; редактира и оформя план 

на текст в съответствие с изискванията за писмено общуване (правопис, пунк-

туация, графично оформяне) [УП БЕ 2016]. Тези теми са свързани с усвояване-

то на следните ключови понятия: тема на текста, подтеми в текста, ключови 

думи в текста, абзац, план на текста. 

По-нататъшното изложение предлага и коментира идеи за осъществя-

ване на междупредметни връзки в обучението по български език при работа 

върху горепосочените учебносъдържателни аспекти с оглед развиване на изве-

дените на ниво конкретни теми и ниво учебна програма компетентности в пети 

клас. Ефективността на вътрешнопредметните връзки български език – лите-

ратура и междупредметните връзки български език – информационни техноло-

гии може да бъде осмислена и в контекста на очакваните като резултат от обу-

чението по информационни технологии ключови компетентности за пети клас, 

свързани с подбиране на подходящи ключови думи за търсене на информация 

по дадена тема в Интернет; създаване и форматиране на текст на ниво символи 

и абзац; вмъкване на текст в графично изображение; избиране на подходящ 

шрифт, размери, цвят на текст; създаване на графично изображение с кратък 

текст по зададена тема; спазване на основни правила при въвеждане на ком-

пютърен текст на български език (отделяне на думи, препинателни знаци, нов 

ред, нов абзац); маркиране на основните структурни единици в текст; премест-

ване, копиране, изтриване и вмъкване на маркиран текст; разчитане данни от 

диаграма; създаване на компютърна презентация [УП ИТ 2016]. 

Предлага се модел за работа върху три текста, два от които са подбрани 

от учебници за пети клас (съответно: „Човекът и природата“ и „Информаци-

онни технологии“) и един, представящ мит от книгата „Старогръцки митове и 

легенди“ на Петър Кърджилов на тема „Произходът на боговете“ (Приложение 

№ 1). Работата с тези текстове по посочените две теми от учебната програма за 

пети клас може да включва различен брой учебни часове с оглед на равнището 

на знания и умения на учениците, както и с оглед на конкретните набелязани 

цели. Основните учебно-съдържателни акценти и образователни практики за 

усвояването на учебното съдържание за тема на текста и план на текста в 

последващото изложение са представени не като варианти на урочни единици, 

а като модели на методически ситуации, елементи от които могат да се изпол-

зват в различни комбинации и последователност в разнообразни по тип уроци 

по български език за съответния клас. 

Методическа ситуация № 1: Възприемане на съдържателната страна на 

текст чрез рецепцията му и текстов анализ. 

I.  Осмисляне на съдържанието без необходим терминологичен 
апарат; рецепция на текст чрез работа върху трите когнитивни равнища 

– намиране и извличане на информация, тълкуване и обобщаване на 

информация, осмисляне и оценяване на информация в текст. 

Примерни въпроси и задачи към предложените три текста: 



Текст 1: (1) Какво очакване за нова информация създава заглавието на 

текста от учебника Ви по „Човекът и природата“ (приложение № 1, текст 1) (2) 

Каква е ролята на въпросите в текст 1? (3) Защо в този текст са използвани 

схема и таблица? (4) Каква информация, некоментирана в текста, получаваме 

от схематичното изображение на планетите в началото на урока? (кръгова ор-

бита около Сатурн, визуална представа за разположение на планетите) (5) Кои 

са ключовите моменти в представената в таблицата информация? (6) Поставе-

те въпрос към съучениците си, който позволява отговор чрез информация, 

представена само в таблицата и неприсъстваща в основния текст. (конкретен 

диаметър на планетите, разстояние между тях, време за обиколка около Слън-

цето, брой луни) (7) Маркирайте в жълто момента от текст 1, който изяснява 

какво представлява Слънчевата система (началото на урока) (8) Като имате 

предвид текста от учебника и таблицата към него, попълнете следната таблица 

относно верността и неверността на изведените в първата колона твърдения 

(използвайте знаците + и –) .  

 

Твърдение Вярно Невярно 

Двете най-близки до Земята планети имат луни   

Най-голямата планета има маса равна на масата на 

останалите планети 

  

Планетата с втори по големина диаметър има че-

тен брой луни 

  

Планетите, които правят една обиколка около 

Слънцето за години, се намират на разстояние от Слънце-

то, което надвишава 250 милиона километри 

  

 

(9) Маркирайте в стил Италик планетите, които в текста са наречени 

гиганти. (10) Коя е планетата с най-голям диаметър? (11) На какво разстояние 

от Слънцето се намира? (12) На какво разстояние от Слънцето са планетите, 

които са разположени най-далече от него? (13) Защо планетите Нептун и Уран 

са най-студени? (14) За домашна работа открийте в Интернет изображение на 

планетата, чието време за една обиколка около Слънцето е нечетно число. 

Всички откриха ли планетата, за която се отнася домашната работа? (Земя). 

Текст 2: (14) Ако учителят по информационни технологии Ви обяви 

като нова тема за урока „Създаване и представяне на презентация“, на какви 

въпроси очаквате да получите отговор от съответната урочна статия. (15) Про-

четете откъс (отнасящ се до представяне на презентация) от урока по темата 

„Представяне на данни“ в учебника за пети клас по „Информационни техноло-

гии“ (приложение № 1, текст 2). (16) Каква нова информация получихте от 

текста? (17) Удовлетворява ли Ви наученото? (18) Като имате предвид логика-

та на текста и представените след него изображения, запишете на мястото на 

многоточията номера на съответната фигура, представена след текста на уроч-

ната статия. (19) Кои от понятията във фиг. 8 не са споменати в текста? (20) 

Колко и кои от названията в тази фигура не се отнасят до изготвяне и предста-

вяне на презентация? (21) Попълнете таблицата, като имате предвид информа-



цията в текста за съответните компютърни устройства и техните характерис-

тики. 

 

Характеристики Устройство 

Устройството на компютъра, на което 

се показват слайдовете 

 

 Бимър  

 

(22) На кое друго устройство по предназначение прилича бимърът? 

(10) А по какво се различава от прожектора? 

Текст 3: (23) Пресъздайте устно какво и как се ражда от безкрайния и 

непрогледен Хаос. (24) С информация от кой абзац от текста са свързани изоб-

раженията от последния ред на графиката към текст 3 (приложение № 1, текст 

3)? Прочетете съответния откъс от текста. (25) Кое от децата на Уран и Гея е 

коментирано в текста, но не присъства с названието си в графичното изобра-

жение? (Кронос) (26) Използвайки текстовия редактор, изтрийте от изброените 

изрази тези, които невярно пресъздават на какво е богиня дъщерята на Зевс: на 

рога на изобилието; на богатството и славата; на случайността и благоден-

ствието; на безкомпромисната щедрост. (27) Ако трябва да продължите 

графичното изображение към текст 3 с историята на титаните, чии изображе-

ния ще включите. Аргументирайте се. (Кронос, Рея, децата им) (28) Какво ка-

чество помага на Кронос да отнеме властта от баща си? Какво е отношението 

Ви в живота към хора, притежаващи подобни качества? (29) Кое е шестото 

дете на Кронос и Рея и каква е неговата съдба? От какво е предопределена тя? 

(30) Ако имате възможност да дадете предложения за виртуален музей на сът-

ворението на света, какво от текст 3 и диаграмата към него ще предложите да 

бъде включено в този музей? Можете да дадете предложения за музея, като 

използвате идеи и от допълнително получена от Вас от книги или от Интернет 

информация по въпроса. (31) Прочетете откъса от текст 3, който ще ви помог-

не за домашната работа, изискваща да преразкажете съдбата на Кронос и него-

вите деца. (32) За домашна работа разкажете писмено тази история. Подберете 

от Интернет изображение, подходящо за поставяне под разказа Ви. При из-

пълнение на домашната работа не забравяйте, че творите за по-малките си 

приятели от четвърти клас. Имате възможност да предложите оригинални ре-

шения при набирането на текста на компютър. Не забравяйте, че крайната Ви 

цел е създаване на подарък за четвъртокласниците – увлекателна книжка „Ми-

товете в слово и картина“. 

Ако е избран модел за работа с трите текста в поредица от часове, мо-

же да се зададат и въпроси и към трите речеви изложения (представени в при-

ложение № 1) с цел съпоставка и сравнение: (33) По какво се различава начи-

нът на представяне на информация в текст 1, 2, 3? (34) Срещу всяко от пред-

ложените твърдения запишете вярно или невярно е то: Наблюдаването на 

Слънцето от Нептун е свързано с по-силно огряване; Слайдовете на презен-

тацията се показват на бимъра; Рея родила шестото си дете Зевс в пещера. 

(35) Докажете, че два от текстовете съдържат елементи на описание. 



II. Анализ на съдържателно-тематичната структура на текста чрез въ-

веждане и използване на предвидения по учебна програма терминологичен 

апарат (тема, подтема, ключови думи). 

Текст 1: (36) Вярно ли е твърдението, че заглавието на урока „Земята и 

другите планети“ може да се приеме и като тема на текста? (37) Кой е синони-

мът на заглавието на първа точка от плана на текст 1 (вътрешни плане-

ти/планети от земната група) (38) За кои планети се отнася ключовият израз, 

изведен като втора точка от плана „Външни планети“? (39) Докажете, че в тази 

точка от плана съществуват ключови думи и изрази, които са синоними. (вън-

шни планети/планети гиганти) (40) Как си обяснявате факта, че въпреки че в 

заглавието на точка три от плана на урока е изведено понятието Слънчева сис-

тема, това понятие не присъства в информацията, представена в съответната 

трета част на текста? (41) В коя/кои точка/точки от плана болдваните в съот-

ветната част на текст 1 думи и изрази не съответстват на озаглавяването на 

съответната точка от урочния план? (42) Коя е болдваната дума във втора точ-

ка от плана? (43) Докажете, че тя е ключова за този момент от текста.  

Текст 2: (44) Избройте под текста ключовите за него думи. (45) Обяс-

нете значението на тези думи. (46) Изтрийте тези от ключовите думи, които не 

са термини. (47) Направете изводи за количеството термини ключови думи и 

сферата, за която е предназначен текстът. (48) Коментирайте съотношението 

между микротекстове и абзаци в този текст. 

Текст 3: (49) Коя от силите, създадени от хаоса (приложение № 1, текст 

3) и представени на първия ред в графичното изображение (приложение № 2), 

няма синонимно название в текста? (Тартар) (50) Открийте синонимните наз-

вания във втори абзац на текста. (Гея/Земя; Понт/Море; Ерос/Любов; 

Ереб/Мрак) (51) Докажете, че синонимните названия са ключови за първата 

част от текст 3. (52) Кои от тези синонимни названия са ключови за целия 

текст? (53) Защо в текста са предпочетени по две названия на едно и също яв-

ление? (54) Изведете ключовите думи за текст 3, попълвайки таблицата. Рабо-

тете в групи, като първа група попълни ключовите думи за подтема 1 и 3, а 

втора група – думите за подтема от 2 и 4.  

 

План на текста/Подтеми Ключови думи за съответната 

микротема 

1. Възникването на света от Хаоса  

2. Раждането на титаните и тита-
нидите 

 

3. Спасяването на Зевс от баща му  

4. Рогът на изобилието  

 

(55) Обобщете ключовите думи за целия текст. Защо в този текст клю-

човите думи не са термини? 

Ако е избран модел на работа с трите текста в няколко последователни 

часа, може към тази методическа ситуация да се включат и въпроси за съпос-

тавителен анализ на трите текста, например: (56) Предложени са два облака от 



думи, изработени по специална компютърна програма. В тези облаци големи-

ната на думите съответства на честотата на появата им в текста. Познайте за 

кои два от предложените три текста се отнасят облаците. Поставете съответни-

те графични изображения под текста, за който се отнасят.  

 

 

Фиг. 1 Фиг. 2 

 

 

 

 
(57) Кои са ключовите думи според облака на фигура 2 (текст 1)? Под-

чертайте ги в текста и обяснете значението им. (58) Кои от тези ключови думи 

са термини? (59) Докажете, че изведените в максимална големина думи във 

фигура 1 са ключови за текст 2. (60) Болдвайте в текст 2 термините ключови 

думи. Колко думи се наложи да промените? Защо? (61) Защо не са предпоче-

тени ключови думи термини в текст 3? (62) Заглавието на кой/кои 

текст/текстове съдържа/съдържат ключови за текста думи? (63) В кой от текс-

товете заглавието насочва към предмета на текста, а в кой – към неговата те-

ма? 

Методическа ситуация № 2: Работа върху план на текст. 

1. Работа върху план на готов текст: 

Текст 1: (64) Защо са изведени на нов ред и болдвани три словосъчета-

ния от урочната статия – текст 1? (образуват план на текста). 

Текст 2: (65) На поставена от учителя задача за съставяне на план на 

текста са предложени следните два варианта: ученик 1 – 1. Стартиране и 

представяне на презентация. 2. Устройства за представяне на информация 

пред хора; ученик 2 – 1. Монитор. 2. Команди за презентация. 3. Бимър. Кой 

от учениците, според Вас, се е справил по-добре с поставената задача. Обосно-

вете твърдението си. 

Текст 3: (66) В игрословицата са закодирани предложения за заглавия 

на четирите основни момента, които открихме в текст 3. Открийте ги и запи-



шете съответния план в самостоятелен файл. Не забравяйте да спазвате кни-

жовноезиковите правила и правилата за графично оформяне на текст.  

 

У Р А Ж Д А Н Е Т О Н А Т И Т 

Т А Н И Т Е В Е А О А С Т Т З 

Р О Г Ъ Т Г Ъ Т О Т Л П О Б Е 

Н А О Ф Х Н З О Т Х Ю А Н А М 

И З О Б И Х Н Н Х А Й С А Щ Я 

Л И Е Т О Н И А А О У Я З А Т 

И Е Т О Г К К С О С Ц В Е М Я 

Г Т В И Х Г В В С У Ш А В У П 

Т Щ Н Т П Э А Е А Ж О Н С Ч В 

Н Ж Я А Р О Н Т И Б Л Е О М Ю 

 

(67) Кое от откритите заглавия бихте допълнили и как? (Раждането на 

титаните и титанидите). (68) Съставете нов план на мита „Произход на богове-

те“, като работите в две групи. Задачата на първа група е на мястото на изве-

дените със съобщително изречение микротеми да предложат вариант с въпро-

сително изречение. Задачата на втора група е създаването на цитатен план, 

съответстващ на основните моменти, изведени в първоначалния вариант на 

плана.  

 

Подтеми (план със съобщителни 

изречения) 

План с въпроси-

телни изречения 

Цитатен 

план 

1. Възникването на света от Хаоса   

2. Раждането на титаните и тита-
нидите 

  

3. Спасяването на Зевс от баща му   

4. Рогът на изобилието   

 

II. Работа върху план на предстоящ за създаване текст: 

Текст 1: (69) Поставена Ви е задача за презентативно разгръщане на 

проблемите от урока „Земята и другите планети“. Съставете план, който тряб-

ва да следвате, за да се справите успешно с поставената задача. 

Текст 3: (70) Съставете план за написването на преразказа, поставен Ви 

за домашна работа – „Историята на Кронос и неговите деца“. 

Методическа ситуация № 3: Възприемане и анализ на граматическата 

структура на текст. 

Текст 1: (71) Колко пъти в текст 1 са споменати планетите, които нямат 

луни? (72) Посочете всички названия в първата част от текст 1, представящи 

планетата, посочена като първа в таблицата. (Съществително собствено име – 

Меркурий, лично местоимение – той, пропускане на име или местоимение, 

представяне чрез окончанието на глагола сказуемо). Дайте пример от втора 

точка от плана за изречения, които са свързани на принципа причина – следст-



вие/последица. (Нептун и Уран са най-отдалечени от Слънцето. Затова те са 

най-студени и най-тъмни). (73) Направете изводи за предпочитаните средства 

за свързване на изреченията в научен текст. 

Текст 2: (74) Маркирайте в зелено думите, които служат за връзка 

между изреченията в първи абзац на текст 2. (75) Докажете, че повторението 

на думи е предпочитано средство за свързване на изреченията и в останалата 

част от текста. А какви други средства откривате? (76) Като имате предвид 

сферата на употреба на текста, направете изводи за предпочетеността на текс-

тосвързващи средства в съответните типове текстове. 

Текст 3: (77) Подчертайте всички названия, които синонимно назовават 

шестото дете на Кронос и Рея. (младенец – дете – могъщ бог) (78) Каква част 

на речта е използвана за назоваването на Зевс в изречението Младенецът рас-

тял под грижите на нимфите Адрастея и Идея, а пещерата охранявали ку-

ретите? (79) Запишете под текст 3 синоними на изразите: свалям от трона, 

заграбвам властта. (80) Кого/какво в текста назовават/заместват подчертани-

те в текст 3 думи и изрази? (81) Потърсете в интернет значението на израза, с 

който завършва текст 3 (олимпийско спокойствие). Предложете синоним, с 

който бихте могли да замените този израз в конкретния текст.  

При предпочетен модел на работа с трите текста задачите могат да на-

сочват към съпоставителни анализи на езиковите им структури: (82) Работете в 

три групи, като извеждате последователно названията на основния обект в 

текста, за който ви е определено да говорите. Копирайте названията от пред-

ложения Ви текст и ги поставете на подходящото място в таблицата. 

 

I група 

Текст 1 

Луни 

II група 

Текст 2 

Презентация 

III група 

Текст 3 

Зевс 

   

 

(83) Като имате предвид сферата на употреба на текстовете, направете 

изводи за предпочитаните начини на назоваване на обекти в текстовете от съ-

ответната сфера. 

Предложените методически ситуации имат своята лингвистична и ди-

дактическа обосновка, но включените в тях задачи не са инвариантен модел. 

Упражненията само насочват към модели на съвременни образователни прак-

тики, свързани с изучаването на текста като знаково единство на смисъл, 

структура, форма, функция. В своето единство задачите предполагат усвояване 

на знания и развитие на умения за създаване и възприемане на текста като 

единно цяло, в което предопределената от смисъла форма трябва да допринася 

за адекватно разчитане на закодираните в текста смисли в максимално близък 

до вложения от адресанта смисъл. Център на предложените задачи и ситуации 

е текстът, тъй като той е фокусът на образователната система – изведен е като 

очакван резултат, уменията за възприемането и създаването му са съотнесени с 

добра степен на комуникативна компетентност на учениците; използван е като 

основно средство за представяне на информация в образователния дискурс. 



Предложените варианти текстове за рецепция и продукция насочват, от една 

страна, към полифунционалността на текста в педагогическия дискурс, от дру-

га – актуализират реална практическа възможност той да бъде изучаван с ог-

лед на интердисциплинарната си природа. Съзнателно са подбрани смесени 

текстове, пресъздаващи съответната информация чрез комбинации от езикови 

и неезикови средства (фигура, таблица, схема, диаграма). 

Изведеността на съдържателните характеристики в първата методичес-

ка ситуация актуализира първозначимостта на съдържателно-тематичния план 

на текста като предопределител на граматико-структурната му специфика. 

Предпочетен е технологичен модул на работа с готов текст (с разнообразни 

съдържателни, обемни и жанрови характеристики, с различна съотнесеност 

спрямо сфера на употреба). Двете подгрупи на тази първа ситуация доприна-

сят за формиране на умения за четене с разбиране; концентрирани са върху 

учебни похвати, съотносими и с трите когнитивни равнища: намиране и изв-

личане на информация от текст (7, 9, 10, 11, 23); тълкуване и обобщаване на 

информация от текст (4, 5, 6, 8, 16, 18, 24, 25, 29); анализиране и оценяване на 

информация в текст: (1, 2, 17, 20, 28). Задачите от втора подгрупа на първа 

методическа ситуация представят етапи от текстовия анализ. Без излишно 

терминологично обременяване, чрез използване на предвидените по учебна 

програма термини, се работи върху придобиване на знания за тема, подтема, 

ключови думи; на умения за откриване на ключови думи, характеризиране на 

местоположението и ролята на синонимните им модификации в текста (39, 43, 

44, 47, 49, 51, 52, 53); за характеризиране на функционалността на заглавните 

маркери на цялостен текст или участък от него (37, 38, 41, 62, 63); за опреде-

ляне на тема/подтеми и разбиране на съотношението микротема – абзац (36, 

48). Въпросите насочват към осмисляне на предпочетеността и логическата 

подредба на термини в научния текст (40, 42, 46, 47); позволяват формиране на 

умения за успешно разчитане на смисли в научен текст – процес, задължител-

но обвързан с усвояването на концептуалния апарат на съответната наука и 

експлицираните в текста логически връзки и йерархически зависимости между 

изведените концепти. В своята съвкупност задачите от тази първа ситуация 

позволяват осмислянето на текста като цялостен социокултурен и психологи-

чески феномен.  

Втората методическа ситуация актуализира ролята на плана; обвързва 

значимостта на планирането и с готовия речев продукт (64, 65, 67, 68), и с 

предстоящия за създаване текст (69, 70). 

Задачите от третата методическа ситуация насочват не само към разби-

рането на буквалните/контекстовите значения на изграждащите текстовете 

лексикални и граматически единици (77, 78, 79), а и към осъзнаване на специ-

фиката на текстовата формално-граматическа структура, към смисловите и 

функционалните характеристики на езиковите знаци (71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 

81). Въпросите насочват вниманието на учениците към откриване и осмисляне 

на изразяването на съдържанието с различни езикови и неезикови средства, в 

различни графични формати (2, 18, 24). Задачите стимулират формирането на 

умения за откриване на закодираните логико-семантични връзки, независимо 



от предпочетените разнообразни формати на експлицирането им с езикови и 

неезикови средства – таблица, схема, картинно изображение. Целенасочено се 

работи върху осмисляне на предопределеността на формално-граматическата 

структура на речевото изложение от съдържателния план на текста (3, 4, 5, 19, 

20, 24). Отговорите на въпросите относно целесъобразността и уместността на 

езиковите употреби в текста (с оглед на определени параметри на социокул-

турния контекст или изисквания на граматиката на текста) помагат на обуча-

ваните да осъзнаят ролята на социалните фактори в речевото общуване; прове-

ряват и същевременно развиват социолингвистичната компетентност на уче-

ниците. Резултатът от подобни задачи е формирането на усет за целесъобраз-

ността на езиковите употреби; изграждането на умения за съобразяване на 

продуцираните текстове с различните критерии за прагматична оценка на ре-

чевия продукт – уместност, икономичност, ефектност, ефективност и др. [Доб-

рева, Савова 2004: 100–107]. 

Работата и в трите предложени методически ситуации позволява уче-

ниците чрез адекватна езикова реакция да покажат разбиране на информацията, 

умения за работа с различни формати текстове. Задачите експлицират и въз-

можности за стимулиране на учениците към разнообразни варианти на реак-

ции, с които да доказват доброто разбиране на съответния текст: вербални – 

традиционни като четене, задаване на въпрос, обясняване, тълкуване, характе-

ризиране, аргументативно доказване (6, 10, 24, 31, 40, 44, 45, 53, 55, 59, 61, 83); 

по-разнообразни като откриване на план в игрословица (66); вписване на фи-

гура в текст (18); попълване на таблица чрез съотнасяне на текстова информа-

ция (8, 21); систематизиране на информация в таблица (54, 68); изказване на 

предложения за виртуален музей (30); невербални – подбиране на изображение 

към текст (27); маркиране в цвят или промяна на шрифт (7, 9); подчертаване и 

болдване в текста (57, 60); копиране и прехвърляне на текст (82). 

Изведеният в настоящото изложение методически модел е гъвкав и 

адаптивен, позволява вариативност с оглед на конкретни поставени цели и 

равнище на учениците, с които се работи. По всяка от ситуациите са предло-

жени възможни задачи за всеки от текстовете. Като методически целесъобра-

зен е изведен и комплекс от въпроси, насочващи към съпоставителни дейности 

с оглед на различни характеристики (съдържателни, структурни, функционал-

ни, формално-граматически) между трите текста (33, 34, 35, 56, 82, 83). Пред-

ложените задачи позволяват и обединяването на вариантите от трите ситуации 

за работа само с един текст в отделно синтетично упражнение и реализиране 

на целесъобразни речеви дейности за формиране на ключови компетентности, 

свързани с българския език. Предложените задачи и методически ситуации са 

примерен модел, насочват към възможни речеви дейности на учениците – въз-

приемане и създаване на текст; планиране и редактиране на текст; съпоставка 

на текстове и информация от различни източници. Тези дейности, системно и 

целенасочено реализирани в часовете по български език, имат фундаментален 

характер, защото оказват ефект върху цялостния учебен процес; могат да бъ-

дат превърнати в „най-конвертируемите способности, които обучението по 

български език може да даде на ученика като ресурс за постигане на желани 



образователни резултати и по другите учебни предмети“ [Падешка 2016: 462]. 

В своята цялост задачите допринасят за развитие както на ключовата компе-

тентност общуване на роден език, така и на други компетентности, изведени 

като очакван резултат от общообразователната подготовка на учениците – 

дигитална компетентност, умения за учене, социални компетентности, култур-

на компетентност и умения за изразяване чрез творчество. Систематична и 

целенасочена работа върху формирането на ключови компетентности в единс-

тво е факторът, който позволява действителната реализация на предложения 

модел в контекста на новоизведените акценти на съвременната образователна 

система – ученикът с неговата мотивация за резултатност и добра личностна и 

социална реализация в настоящето и в бъдещето. 

Превръщането на паралелното формиране и развитие на ключови ком-

петентности в системен и целенасочен процес ще позволи създаването на лич-

ности с достойнства и позитиви: мотивирани, адаптивни, самоорганизирани, 

отговорни, с положителни ценностни системи и с умения за обективно оценя-

ване на себе си и на останалите; с възможности за пълноценна, уместна и 

ефективна комуникация в социалното си обкръжение. 

 

 

 

Цитирана литература 

 
Добрева, Савова 2004: Добрева, Е., И. Савова. Текстолингвистика. Уводен курс. Шу-

мен: УИ Еп. Константин Преславски, 2004. 

ЕРР 2008: Ключови компетентности. Европейска референтна рамка; 

http://www.diuu.bg/ispisanie/broi14/14kt/14kt1.htm, 19.09.2016 г. 

Наредба № 5/2015: Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. 

Държавен вестник, бр. 95 от 08.12.2015 г.  

Падешка 2015: Падешка, М. Трансверсални аспекти на уменията за работа с текст. – 

Български език и литература, 2015, № 5, с. 460–477. 

УП БЕ 2016: Учебна програма по български език и литература, компонент български 

език, за V клас (общообразователна подготовка). www.mon.bg. 

УП ИТ 2016: Учебна програма по информационни технологии за V клас (общообразо-

вателна подготовка). www.mon.bg. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение № 1 

Текст 1  

Земята и другите планети 

От четвърти клас знаете, че в Слънчевата система има осем планети. 

Една от тях е нашата Земя. Планетите не излъчват собствена светлина. Те се 

осветяват от Слънцето. Масата на Слънцето е 700 пъти по-голяма от общата 

маса на всички планети. Затова Слънцето привлича планетите с огромни гра-

витационни сили и те кръжат по орбити около него. 

С помощта на долната схема си припомнете имената на планетите. В 

какъв ред са разположени планетите? Коя планета е най-близо до Слънцето? 

Коя е най-далече от него? Кои са най-близките съседи на Земята? 

 

 

 
 

 

Вътрешните планети 
Меркурий, Венера, Земя и Марс са най-близо до Слънцето. Затова се 

наричат вътрешни планети или планети от земната група. Те са големи кълба 

с твърда скалиста повърхност. Меркурий има диаметър 4900 км. Той е малко 

по-голям от Луната. Разположен е на около 60 млн. километра от Слънцето и 

прави една обиколка около него само за 88 дни. 

 

 

 

 

 



Данни за всички планети са представени в таблицата 

Планета Диаметър 

(км) 

Разстояние 

до Слънцето 

(млн. км) 

Време за 

една оби-

колка около 

Слънцето 

Брой на лу-

ните (отк-

рити до 2010 

г.) 

Меркурий 4 900 60 88 дни няма 

Венера 12 100 110 220 дни няма 

Земя 12 700 150 365 дни (1 г.) 1 

Марс 6 800 230 2 години 2 

Юпитер 140 000 780 12 години 63 

Сатурн 120 000 1400 30 години 62 

Уран 51 000 2900 84 години 27 

Нептун 49 500 4500 160 години 17 

 

Външните планети 
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун са най-големите планети. Затова ги 

наричат планети гиганти. Най-голям е Юпитер. Неговата маса е по-голяма от 

общата маса на всички останали планети. Планетите гиганти нямат твърда 

повърхност. Те са огромни кълба от газове и течности. Температурата на по-

върхността им е много ниска. 

Нептун и Уран са най-отдалечени от Слънцето. Затова те са най-

студени и най-тъмни. Ако наблюдаваме Слънцето от Нептун, то ще изглежда 

30 пъти по-малко, отколкото при поглед от Земята, и ще ни огрява хиляди пъ-

ти по-слабо. 

Луните в Слънчевата система 
Луните са естествени спътници на планетите. Те са по-малки от плане-

тите и обикалят по орбити около тях. Например нашата Луна има близо 4 пъти 

по-малък диаметър от Земята. Само Меркурий и Венера нямат луни. До 2010 

година са открити общо 168 луни на планетите (вж. таблицата). 

 

М. Максимов, С. Бенева, С. Китанова. Човекът и природата за 5. клас, 

София: Булвест 2000 ООД, 2006 г., с. 8–9. 

 

Текст 2 

Представяне на презентацията 

Устройството на компютъра, на което се показват слайдовете, е мони-

торът. След стартиране на презентацията, на екрана на монитора се показва 

първият слайд. Когато представящият реши, може да премине към следващия 

слайд с натискане на клавиша Page Down, с клавиша Enter, или с клавишите 

със стрелки надолу (↓) и надясно(→). Ако по време на представянето се налага 

да се покаже отново предходният слайд, тогава извършващият представянето 

може да се върне назад към вече показания слайд, с натискане на клавиша 

Page Up или с клавишите със стрелки нагоре (↑) или наляво (←).  

При разглеждане на презентацията щракването с десен бутон отваря 

падащото меню, показано на Фиг. № .... Преминаването към следващ слайд 



може да стане и с командата Next от това меню, а връщането назад – с коман-

дата Previous.  

Компютърният монитор е подходящ за създаване на презентацията или 

за разглеждане от един човек. Компютърните монитори обаче не са достатъчно 

големи, за да може презентацията да се представя пред по-широк кръг от хора 

– например в класна стая. За да може презентацията да се представи пред по-

вече хора, се използва специално компютърно устройство – бимър. Бимърът 

(Фиг. № ...) по предназначение прилича на прожектора за напечатана на проз-

рачни листи презентация, но вместо да прожектира на екрана съдържанието на 

прозрачен лист, той показва съдържанието на монитора върху екран. 

 

(Част от „Представяне на данни“) 

Красимир Манев и колектив. Учебно помагало по информационни тех-

нологии за 5. Клас. София: Изкуства, 2006, с. 95. 

 

 

 

 

 

Текст 3 

Произходът на боговете 

В началото съществувал само вечният, безкраен и непрогледен Хаос. 

Макар и безжизнен, той носел в себе си извора на живота, подтика за сътворе-

нието на всемира. От него възникнал целият свят – и звездите, и планетите, и 

безсмъртните богове, и хората.  

От Хаоса произлязла и богинята Гея (Земя), която дала живот на всич-

ко върху нея. Могъщата и благодатна Гея родила Уран – необятното синьо 

Небе, което се разстлало отгоре ѝ. Към него гордо се извисили високите пла-

нини, а край тях се разлял вечно шумящият Понт (Море). Уран, планините и 

Понт са родени от майката Гея. Баща те нямат. Хаос сътворил и всичко ожи-



вотворяващия Ерос (Любов). Неговата могъща сила била вградена в основите 

на създаващия се свят. Но редом с Ерос създал и всяващия ужас Тартар – 

мрачна стихия, обитаваща пълната с вечна тъма бездна в недрата на земята. 

Хаос родил още вечния Ереб (Мрак) и тъмната Нюкта (Нощ), от които произ-

лезли безспирният Етер (Светлина) и радостната светла Хемера (Ден).  

Светлината се разлетяла по света и окъпала простора. Оттогава нощта 

и денят започнали да се редуват. Скоро Уран станал властелин на света и се 

оженил за Гея. Двамата имали шестима синове и шест дъщери – титаните и 

титанидите. Най-младият от могъщите и страшни титани бил коварният Кро-

нос, който с хитрост свалил баща си Уран от трона и заграбил властта. С нея 

дошъл и страхът. Кронос предположил, че и него някой ден може да го споле-

ти същата участ. Затова започнал да поглъща децата си. Жена му, титанидата 

Рея, изпаднала в ужас – пет от рожбите ѝ вече били глътнати от Кронос. За да 

спаси шестото си дете, което очаквала, тя решила да го скрие далеч от мъжа си.  

Рея отишла в планината Дикта на остров Крит. Там, в една дълбока 

пещера, тя родила момченце, което нарекла Зевс. А на Кронос дала да погълне 

продълговат камък, повит в пелени. Младенецът растял под грижите на ним-

фите Адрастея и Идея, а пещерата охранявали куретите. Тези млади служители 

на Рея тропали с мечове по щитовете си всеки път, когато малкият Зевс започ-

вал да плаче. Ужасният шум заглушавал бебешкия плач и не му позволявал да 

стигне до ушите на жестокия Кронос. Двете нимфи хранели детето с пчелен 

мед и го кърмели с млякото на вълшебната коза Амалтея. Дали от това божес-

твено мляко, дали от нещо друго, но скоро Зевс пораснал, възмъжал и се пре-

върнал в прекрасен и могъщ бог. Той се опълчил срещу баща си Кронос и го 

принудил да върне на бял свят децата, които бил погълнал. С помощта на сво-

ите освободени братя и сестри Зевс се възкачил на престола и започнал да 

властва над небето и земята, над боговете и хората.  

Макар че Зевс напуснал Крит и заживял на планината Олимп, той не 

забравил козата Амалтея. Веднъж, когато тя случайно счупила един от своите 

два рога, повелителят на света го превърнал в рога на изобилието. Този чуден 

рог Зевс дал на дъщеря си Тюхе – богиня както на щастието и благоденствието, 

така и на случайността и изменчивия жребий на съдбата. От рога на изобилие-

то Тюхе изсипвала своите дарове върху хората – зърно и плодове, мед и масло, 

мляко и вино, богатство и слава... Честит бил този, който се радвал на нейното 

благоволение. За такъв човек казвали, че върху него се е излял рогът на изоби-

лието. Но колко рядко се случвало това в живота... Към повечето хора богиня-

та не била така щедра. Най-нещастни обаче били онези, които първоначално 

Тюхе засипвала с благата си, но от които по-късно се отвръщала – за да им 

покаже колко променлив и нестабилен е светът, колко подвластен е той на 

случайността. За да увековечи спомена за Амалтея, Зевс я превърнал в ярка 

звезда и я възнесъл на небето. От кожата на козата пък богът си направил щит, 

с който се бранел по време на жестоката битка с титаните, след която над света 

и на Олимп се възцарило спокойствие – Олимпийско спокойствие. 

 

 



П. Кърджилов. Старогръцки митове и легенди, т. I, с. 9–10. 

http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Starogrycki_mitove.pdf 
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