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НУЖНА ЛИ НИ Е ДЖЕНДЪРНАТА ЛИНГВИСТИКА?

Тодор Бояджиев
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

DO WE NEED GENDER LINGUISTICS?

Todor Boyadjiiev
Sofia University “St Kliment Ohridski”

Abstract: The report covers the origin of gender linguistics, its tasks, its terminology 
and methodology, its relation to feminism. The themes and spheres in which the language-
tagged elements of the language, verbalisation and distribution of persistent gender stereotypes 
are identified.

Key words: Gender, Feminism, Sexism, Masculinism, Gender Stereotypes, Gender 
Asymmetry

Наред с традиционното внимание към изучаване на вътрешната структура 
на езика в съвременната лингвистика активно се развиват достатъчно оформени 
вече и други направления, възникнали на границата със сродни науки и 
ориентирани да разкриват човешкия фактор в езика. Такива са етнолингвистиката, 
социолонгвистика, психолингвистиката. В последните десетилетия на миналия 
век възникват и още по-нови разклонения на езикознанието, към които се 
отнасят компютърната и когнитивната лингвистика. Към тях се причислява и 
джендърната лингвистика като ново направление в съвременното езикознание 
и по-точно към социолингвистиката, която изучава езиковите и речевите факти 
чрез отразените в тях елементи на социално-културна характеристика на пола.

В джендърната лингвистика се използва терминът джендър, който в 
английския език има две значения – пол и граматичен род. В понятийния ѝ апарат 
терминът джендър за пол е въведен в края на 60-те и началото на 70-те години 
на миналия век. Най-напред той се използва в историографията, социологията 
и психологията за описание на социалните, културните и психологическите 
особености на женското поведение в сравнение с мъжкото, за определяне на 
това, което формира чертите, нормите, стереотипите и ролите, типични и желани 
за тези, които обществото определя като мъже и жени. Понятието „джендър“ 
става един от основните термини в джендърната лингвистика, когато трябва да 
се характеризира не биологичният пол, а социално-културните норми, които 
определят моделите за поведение и областите за дейност на жените и мъжете. 
Когато се разграничават билогичните от социално-културните роли на индивида 
– за социалното значение на половете, а не за биологичните различия. Понятието 
„джендър“ започва да се използва само за разграничаване на двата съотносително 
различни понятия за пол – в биологичния смисъл от генетичните и физическите 
им особености, от пола като социален и културен феномен. Когато се излиза 
извън пределите на биологичното описание, половите различиs се описват като 
конструкт, свеждат се към дихотомията мъж – жена под знака на опозицията 
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„мъжко – женско“. Приема се тезата, че природата създава биологичния 
пол, а обществото – социалния пол, който не е непосредствено свързан с 
тялото, с женствеността и мъжествеността. Биологичният пол се основава на 
биологичните особености, а социално конструираният пол или джендърът – на 
социалните и културните различия. Социалната същност на джендъра определя 
и неговата културна релевантност в различните исторически периоди, културни 
и социални дискурси. За разлика от биологичния пол, джендърните роли в 
обществото подлежат на промени на пола в хода на културно-историческото 
му развитие. Затова се наблюдават феминизиране на мъже и маскулизиране на 
жени.

От средата на 90-те години на миналия век джендърната лингвистика, 
наричана още лингвистична джендърология, започва да се развива с бурни 
темпове като нова изследователска област в езиковедската и литературоведската 
литература, като ново направление в универсалната теория и история на 
половете, което има вече изявени теоретици, научни центрове, периодични 
издания и форуми за сътрудничество, които налагат антропоцентричните 
модели за изследване на езиковите явления.

Както терминът джендър, така и джендърните изследвания продължават 
все още да бъдат нова проблематика за българската хуманитаристика и изобщо 
за културната ни история. Джендърната лингвистика у нас се намира в стадий на 
установяване, търсене на методология и на апробирани подходи, които да дадат 
възможност за по-пространни изследвания, за търсене в българската езикова 
система на полово маркирани в словообразувателен и морфосинтактичен план 
прояви на андроцентризъм и отрицателен сексизъм, на съзнателен стремеж да се 
вложи в граматиката отношение към половете. В това отношение обаче вече има 
и радостни прояви. Ще спомена само монографиите на П. Воденичаров Език, 
пол и власт: дискурсен анализ на българската модернизация, на Е. Добрева 
Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния 
български печат, на Е. Хаджиева и А. Асенова Пол и Език.

След тази кратка и най-обща характеристика на джендърната лингвистика 
ще трябва веднага да отбележа, че тя няма нищо общо с приетата и налаганата 
от ЕС т.нар. Истанбулска конвенция за джендърно превъзпитание, която 
защитава правото на всеки свободно полово да се определя. Истанбулската 
конвенция бе приета от българското правителство, но решително отхвърлена 
от Конституционния съд, защото тя противоречи на основните демократични 
принципи и на конституцията. Светият Синод, политически и обществени 
организации и много интелектуалци обявиха политическата и юридическата 
смърт на джендъра у нас, защото той заличава разликата между жената и мъжа 
и поради това че в конвенцията не става напълно ясно кое лице е жена или мъж 
и заради неясното съдържание в нея на понятията „социален пол“, трети пол“ 
и „нестандартна роля“. Конвенцията бе определена единодушно и отхвърлена у 
нас от Конституционния съд на България като ляволиберален феминистки текст, 
който в разрез с конституцията въвежда пола като социална конструкция и полова 
идентичност, различна от биологичната. Безспорно е обаче, че ако текстът бъде 
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четен само повърхностно, ще се види, че става дума главно за отвратителното 
насилие срещу жените. Фронтът срещу това насилие е необходим, но въпросът 
е кой стои зад документа. Около защитата на Истанбулската конвенция се 
активизираха обществата на лезбийки, гейове, бисексуални, трансджендъри, 
които са спонсорирани от големи западни корпорации и от техните глобални 
програми за джендърно превъзпитание и от организации, които защитават 
жените и правото на всяко същество да определя свободно пола си. 

Понятието „джендър“ влиза в съвременната лингвистична парадигма 
много по-късно. Изследвания в дадената област възникват в още в древността. 
Описания на мъжките и женските особености се откриват например в текстове 
на Платон. Природата на джендърните стереотипи се описва философски, 
психоложки и културоложки и от Аристотел и Сократ. В по-ново време 
джендърен подход към половете се открива и в антропологичната хипотеза за 
езиковата относителност на Е. Сапир и Б. Уорф и в идеите на немския лингвист 
В. фон Хумболд, който определя, че езикът образува националния дух, той 
не е само продукт на обществото, но и средство за формиране на мисълта и 
светогледа, средство за опознаване на външния свят, който езика превръща в 
идеи, вербализира го и го променя. Налага се идеята, че жените се „заглушават“ 
в културата, защото в нея доминира мъжът, който утвърждава представи за 
интелектуална непълноценност на жената.

Възникването на джендърната лингвистика тясно се свързва с т.нар. 
феминистка критика на езика или с феминистката лингвистика. Тя се заражда 
в САЩ в 60-те и 70-те години на миналия век, когато женските движения 
започват да се борят за политически права и за равен достъп до образование. 
Феминистката теория подчертава ролята на езика като средство за изграждане 
на индивида в обществото и социалното формиране на половите разлики. Тя 
се основава на езиковия андропоцентризъм, който пренебрегва жената при 
възпроизвеждането ѝ в картината на света. Феминистките изследвания имат ярко 
изразен полемичен характер, който спомага да се изработи и методологията им 
със силно желание и стремеж да се повлияе на установената от мъжете езикова 
политика и с цел да се поправи езиковата несправедливост, като се реформира 
езикът, за де се отстранят в него сексизмите, които определят различни социални 
роли на жените с джендърни стереотипи.

Могат да се отделят няколко теоретични предпоставки за възникването 
на феминистката лингвистика. На първо място това е философията на 
постмодернизма в Европа. От нея произтича и един от основните постулати на 
феминистката критика на езика за господството на патриархалното общество, 
което чрез дискурсивни практики определя, че системата от ценности се 
изработва от европейските бели мъже или, иначе казано, всички познания на 
съвременния човек са пропити от идеите на мъжката идеология и от приоритетите 
на мъжкото начало, логика и рационалност – от това, че жената е обект в мъжките 
представи за картината на света. Защитниците на постмодернизма твърдят, 
че езикът е създаден от мъже и за мъжете, за изразяване и разпространяване 
на своята менталност и за мъжкия възглед за вещите и света. Феминисткият 
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емпиризъм търси факти в езика за рода и неговата роля в комуникацията, за 
езиковата несправедливост по отношение на жените, семантично свързвана с 
идеята за пола, установяване на пълна симетрия в названията на мъже и жени. 
Главна цел е осъществяването на езикови реформи, които да отстранят вредата 
от мъжките представи за образа на жената, желанието да се реформира езикът, 
за да се отстрани в него асиметрията.

От феминистичните изследвания в джендърната лингвистика са заети 
термините джендърни стереотипи и джендърна асиметрия. Джендърните 
стереотипи са културни и социално обусловени мнения за качествата, 
атрибутите и нормите на поведение на представителите на двата пола, които 
са намерили отражение в езика. В съзнанието на носителите на всеки език се 
формират представи за езиковата картина на света, които неизбежно корелират 
с джендърните норми и идеали, представени като стереотипи. Категоризацията 
на джендърните стереотипи се извършва с бинарни опозиции, страните на 
които се асоциират с мъжкото и женското начало. В джендърните изследвания 
например се отбелязва, че мъжете обикновено са склонни към спортни 
занимания, по-малко се грижат за своята външност и почти не се страхуват от 
своята старост, грижат се за изхранване на семейството, имат развит интелект, 
стремят се към власт, лидерство и успехи. Мъжките черти се вербализират в 
набор от аксиологично значими прилагателни имена като силен, решителен, 
независим, свободен, активен, честолюбив, здрав, твърд, упорит. За жените са 
характерни джендърни стереотипи като деликатност, мекост, чувствителност 
и други качества, които определят интелектуалната непълноценност на жената, 
като слаба, нежна, срамежлива и зависима. Стереотипите се маркират с 
прилагателни и се определят с помощта на анкети, които установяват честотата 
на най-употребяваните прилагателни, описващи чертите, характерни за 
мъжете и жените. Характерна особеност на джендърните стереотипи обаче е 
тяхната историческа обусловеност и изменчивост. За формирането им много 
е способствало християнството и патриархалното съзнание, които твърдят, 
че жената е сътворена от реброто на Адам и затова е подчинена на мъжа. 
Съществува „пренос“ и в количеството на негативно маркирани номинации 
на мъжете и жените. В изследванията се отбелязва, че в английския език има 
220 думи за характеристика на жената с леко поведение, докато за мъжете са 
регистрирани 10 пъти по-малко. Аналогично от гледна точка на здравия смисъл, 
но много често привично, при отчитане на диференцираното възприемане на 
понятията „род“ и „пол“ се среща и у нас в съвременните вестникарски текстове.

Джендърната асиметрия се свързва с езиковата дискриминация на жените. 
Най-често тя се проявява, когато се използват само мъжки обозначения, когато 
референтът е жена. Смята се, че употребата на маскулинарната форма на 
названието, когато се говори за жена, е един от начините тя да се игнорира от 
картината на света. Това най-често се забелязва, когато се употребява формата за 
мъжки род за професии, длъжности, научни и воински звания при обозначаване 
на жени: Ана е инженер, Василева е пилот, геолог, космонавт и др. Родът на 
такива думи се определя и аналитично чрез семантично съгласуване: Професор 
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Иванова е главен лекар. Аналогично от гледна точка на здравия смисъл при 
отчитане на диференцираното възприемане на понятията род и пол много често 
се среща във вестникарските текстове, особено при появата на неологизми, от 
които се образуват феминативи със сложна пренебрежителна или снизходителна 
семантична окраска: меломанка, меценатка, воеводка, лидерка, политичка, 
генералша, шефка. За пръв път джендърната характеристика на този тип 
асиметрия, който е много коментиран в граматиката и стилистиката, дава Л. 
Андрейчин в няколко езикови бележки. Той отбелязва, че широко възприетата 
практика да се употребяват съществителни от мъжки род за означаване лица 
от женски пол е в противоречие с природата на нашия език и народния усет за 
правилност и естественост на речта и с практиката на народа. За своеобразното 
премълчаване на факта, че дадена дейност се извършва от жена („Защо учител, 
когато става дума за учителка?“) се крие нещо от старото недооценяване ролята 
на жената в производството и в обществения живот. Има в българския език още 
един случай, в който се проявяват патриархалните стереотипи за второстепенната 
роля на жената. Имам предвид употребата на лична мъжка форма на числителни 
бройни за лица от м. род, когато се употребяват и за самостойни количества на 
лица от двата пола: Хайде двама да се женим; Излязоха двоица – аз и сестра ми; 
Вие тримата – един мъж и две жени; Живеят си двамината като две влюбени 
гугутки.

С анализа на джендърно маркираните езикови елементи в езика 
джендърната лингвистика се старае да докаже, че съществуват отделно 
мъжки и женски език като самостоятелни комуникативни системи. Като 
основание за подобно твърдение служи абсолютизацията на някои различия 
във вербалните стратегии на двата пола. Приема се априорно тезата, че мъжете 
и жените принадлежат към различни субкултури и затова езикът им трябва 
да се разглежда като форма на противоположна междукултурна комуникация. 
Мъжете и жените говорят на различни езици, имат различно речево поведение 
и особени признаци на комуникативна техника и поведенчески модели, които 
им осигуряват релевантно общуване и декодиране. Джендърните изследвания 
се насочват в търсене на особености в мъжката и женската реч, в откриването 
и разпознаването на равноправни езикови варианти и взаимовръзки между 
езиковите различия, пораждащи отрицателни обозначения на жените, които 
се възприемат обикновено като негативни характеристики. В паремийния 
фонд на много езици на жената се приписват изключително качества, които 
способстват за унижаването ѝ. Срв. например рус. Курица не птица, баба не 
человек, фр. Cherche la femme – „търсете жената, за да откриете едно или друго 
престъпление“. И в българската фразеология са отразени негативни стереотипи 
най-често с емоционална конотация в характеристиката на жената: женска му 
работа, бабини деветини, когато мъжът гълчи, жената трябва да мълчи.

Погрешно е обаче от тези примери да се отива в крайност и да се смята, 
че в езика се закрепва някаква дискриманация и джендърно обусловено 
противопоставяне, което ни дава право да твърдим, че съществуват в 
бинарна опозиция два езика. В живата естествена реч при необходимост 
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става своеобразно превключване на регистри, в резултат на което в мъжката 
или женската комуникация в по-малка или по-голяма степен се проявяват 
определени феминистични или маскулинни признаци, които обаче постоянно 
се взаимопроникват и си взаимодействат като джендърлекти само в отделни 
форми.

В заключение ще обобщя, че джендърната лингвистика разглежда 
всестранно представените в структурата на езика джендърно маркирани 
езикови единици, ментални образувания с представените в тях феминизми 
и маскулинизми. От тях се получава информация за това каква роля играе 
социално-културният пол в културата на българите, как се изменят представите 
на джендърните норми за мъжествеността и женствеността във времето, 
какви поведенчески и езикови норми са свойствени за мъжете и жените, как 
джендърната лингвистика влияе за усвояване на езика, с какви фрагменти и 
тематични области тя е свързана, кои и какви стилови особености могат да се 
отнесат предимно като женски или като мъжки в езика и културата. Категорията 
джендър, възприета в лингвистиката, се оказва плодотворна за прагматиката и 
цялостното описание на езика.

Значението на джендърната лингвистика е и в това, че тя привлича в 
своята методика данни от антропологията, социологията и философията, които 
съдействат за засилване междудисциплинарността на хуманитарните знания.
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Abstract: The paper deals with some problems connected with the category that is 
usually called Extralinguistic Factor. This category includes the mental sphere of the researcher, 
the degree of his professional knowledgeability, his interest in certain kinds of linguistic 
and speech phenomena, his orientation in another human sciences, his dependence on the 
necessities of the epoch, his civilization habits etc. All these components of the extralinguistic 
factor lead to different results holding out opportunities for a deeper comprehension of the 
language organisation and functioning.
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Днес почти не съществува лингвистично изследване, в което да не се 
говори за екстралингвистичния фактор и да не се обсъжда ролята му за избора 
на научните подходи, а понякога дори и на самия предмет на наблюдение. И 
едва ли може да се каже, че някой от авторите не се е замислял над този въпрос. 
Въпреки това винаги може нещо да се добави, тъй като все още никъде точно 
не са очертани границите на този фактор и трудно може да бъде преценено 
дали отделните автори го разбират по един и същи начин. Тази разработка не 
цели изчерпателно описание на компонентите на екстралингвистичния фактор. 
В нея е направен опит да бъде показана ролята на изходната гледна точка на 
лингвиста, от която зависи ракурсът на наблюдение на езиковия материал. 
Това е продиктувано от убеждението, че една от основните съставни части на 
екстралингвистичния фактор е менталната сфера на изследователя, степента на 
професионалната му осведоменост, интересът му към определен вид езикови 
и речеви явления, ориентацията му в областта на другите науки за човека, 
неговата зависимост от потребностите на епохата, в която той живее, неговите 
цивилизационни навици и т.н. Всичко това позволява да бъде наблюдаван 
двойственият характер на действието на екстралингвистичния фактор – от 
една страна неговата призната по дефиниция субъективност, а от друга страна 
неговата обективна цивилизационна зависимост, даваща основание да се говори 
за известна стадиалност в научните изследвания.

Както показва историята на езикознанието, първоначално езиковедите 
са разглеждали по-подробно самия език, а значително по-късно се наблюдава 
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пренасочване на интересите към носителя на езика, говорещия човек. Този 
процес се извършва бавно, често непоследователно, с много колебания и 
затова предизвиква не само теоретични разногласия, но дори цели научни 
баталии. И както понякога се случва, полемичните страсти водят до отричане 
на очевидни истини и до забравяне на факта, че от всеки ракурс на наблюдение 
могат да се получат интересни и релевантни за науката резултати.Вглеждането 
в същността на езиковата реалност е напълно обяснимо. Първите езиковеди 
се стремят да си изяснят устройството на езика, неговата архитектоника, 
разбирана като граматична организация. Ние все още не знаем всъщност кои са 
първите езиковеди и затова оперираме само с данни, за които имаме писмени 
доказателства. А това е шумерската граматика, съставена 4000 години преди 
нашата ера. За нея разполагаме с не особено голямо количество описания, 
най-популярни от които у нас са изследванията на Роман Якобсон [Якобсон 
1985] и на Мария Китова [Китова 2015: 19-44]. Тъй като учените в шумерския 
свят не могат да бъдат наречени езиковеди според съвременното разбиране на 
термина, те, естествено, оставят много нерешени въпроси за конструктивните и 
типологичните особености на езика си, но важното е, че ни дават основание сега 
на базата на съвременните типологични теории да го отнесем към ергативно-
абсолютивните езици, в които думата съществува като глобална лингвистична 
единица, въпреки че обикновено е едносрична и създаваща комфорт за 
пораждане на аглугинативни формации (вж. по този въпрос Гамкрелидзе, 
Иванов 1984]. От казаното дотук може да се направи изводът, че шумерите са 
наблюдавали езиковата реалност доста откъснато от говорещия човек и са извели 
закономерности от различни езикови равнища, предимно морфологичното, 
дериватологичното и синтактичното. 

И все пак в този ранен период е било трудно наблюденията над самия език 
да бъдат напълно откъснати от говорещия човек. Пак от шумерската граматика 
научаваме, че шумерският език е имал две разновидности, базирани на звукови 
различия. Едната от тях е открита в сакрални текстове, посветени на богини 
и е била позволена само за женското население. Втората разновидност е била 
достояние само на мъжете и абсолютно забранена за жените. Следователно, 
наред с фонетичните описания намираме и намек за явлението, наречено много 
по-късно, в първата половина на ХХ-ия век от Мери Хаас мъжки и женски 
диалект [Хаас 1964].

Описанията не само на шумерския език, но и на други езици, използвани 
от древните цивилизации (акадски, еламски, хамитски, китайски и мн.др.), 
недвусмислено показват, че към тях се оформя един предимно статуарен 
подход, който по нещо напомня сегашните синхронни изследвания. По съвсем 
друг начин се гледа на езика в древна Индия [вж. Звегинцев 1962]. Въпросът 
за зараждането на древноиндийското езикознание е твърде спорен. Все пак се 
знае определено, че то се е зародило не по-късно от ХІІ-ия век пр. Хр. И че до 
VІ-ия в. пр. Хр. то разглежда езиковата реалност като променлива величина. 
Самото древноиндийско езикознание се оформя под влияние на необходимостта 
от осъвременен превод на ведите, които поради промените в древния санскрит 
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са станали неразбираеми за богомолците в храмовете. Преведено на съвременен 
език, може да се каже, че в Индия се поставят основите на теорията на превода, 
при това на специфичния превод от един език на същия език, но в по-новия 
му вариант. Наблюденията на индийските езиковеди Раска, Панини и техните 
последователи над промените в езика, колкото и наивно да звучат за съвременния 
лингвист, откриват един нов изследователски ракурс, свързан с еволюцията 
на живите езици. Според терминологията на Фердинанд дьо Сосюр това е 
диахроничното виждане на езиковата система. 

В индийското езикознание преди всичко се обръща внимание на 
думата, която се тълкува като център, ядро на езиковата субстанция. Макар 
и интуитивно, индийците много добре разбират, че ядрените свойства на 
думата не я правят непоклатима. Тя може да се променя както в морфологично 
отношение, така и просто да бъде заменена с друга лексикална единица. Не е 
известно индийците да са търсели причините за езиковите промени и макар 
да наблюдават и различните прояви на съчетаемост на езиковите елементи, те 
съсредоточено се вглеждат в отделната дума. Вероятно именно тук трябва да се 
търси началният тласък за възникването на лексицентричната граматика, която 
е породена от нагласата на човешкия мозък да наблюдава преди всичко явления 
с очертани граници и да обръща по-малко внимание на релационните мрежи, 
обхващащи тези явления. Когато говорим за древна Индия, наистина можем 
да твърдим, че там е даден само първоначалният тласък за възникването на 
лексицентризма, защото индийците са се занимавали само с един език – древния 
санскрит и неговата еволюция. Лексицентризмът намира много по-удобна почва 
за развитие в Арабския свят [вж. Звегинцев 1958]. Това става много по-късно, 
през епохата на Абасидите, когато в Арабския халифат се наблюдава нечуван 
икономически, културен и научен подем. В един период, когато „средновековна 
Европа спи“, в културните центрове Куфа и Басра се развива мощно езикознание, 
чийто най-ярък представител е ученият мъж от персийски произход Сибауейхи. 
Споменаването на неговия етнически произход тук не е случайно. В Арабския 
халифат работят езиковеди от различни националности: араби, индийци, иранци 
и др. и със съвместни усилия създават първите съпоставителни езиковедски 
изследвания. Повечето от тях са ориентирани както при индийците пак към 
думата, но познаването на различни езици води до създаването на многобройни 
речници – двуезични, многоезични и тълковни. Затова може с увереност да 
се каже, че този нов ракурс поражда и нови научни зони – лексикографията 
и лексикологията. Арабите първи описват подробно лексикалните множества, 
обхващащи синоними, антоними и омоними.

Лексикоцентризмът подтиква арабските езиковеди да се вглеждат в 
съдържателните структури на различните видове думи и те първи осъзнават 
огромната роля на така наречените малки думички (предлози, съюзи, междуметия, 
частици) за организацията на езиковите елементи при изграждането на 
изречението и текста. Самият термин частица е буквален превод на арабската 
дума харф. Ролята на малките думички бе осъзната в лингвистиката в световен 
мащаб едва след Втората световна война, когато руската лингвистка Татяна 
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Николаева обяви [Вж. Николаева 2005], че е настъпил периодът на лингвистиката 
на малките думички, а изследователската група на Антоан Кюлиоли в VІІ 
университет на Париж въведе термина дискурсивни думи [вж. Кюлиоли 
1991]. Дескрипцията на дискурсивните думи е част от сложното учение за 
функционалните характеристики и потенции на частите на речта. Поглед към 
езика като сбор от различни лексикални множества се оформя още в древна 
Гърция. Идеята за тяхната категоризация принадлежи на Платон, а първата 
й сериозна реализация е свързана с името на ученика му Аристотел, реалния 
създател на учението за частите на речта [Аристотел 1960: гл. 20, 21]. Идеята, 
от която Аристотел се ръководи, е плод на наблюдението му, че думте в езика 
се отличават както по своята конструктивна същност, така и по изразяваното от 
тях значение. И той предлага първоначално деление на думите на две основни 
групи от типа на нашите имена и глаголи. По-нататъшните му наблюдения водят 
до прецизиране на класовете, като частите на речта постепенно стават 4, 6, 8, 10. 
Най-интересното в този процес на тяхното разчленяване е интуитивно откритият 
факт, че в езиковата система действа дихотомичният принцип. Това откритие от 
логическо гледище напълно се вписва в така нареченото аристотелианско мислене, 
според което интелектуалната дейност на човека като цяло и неговата оценъчна 
дейност в частност се базират на различни по характера си дихотомии. Разбира 
се, от съвременно гледище езиковата система не може да се разглежда само като 
реализация на дихотомичния принцип, в нея се наблюдават и трихотомии (вж. 
напр. книгата на Ю. Степанов В трехмерном пространстве языка – Степанов 
1985) и други, по-сложни релационни мрежи, но важното в случая е това, че 
един определен ракурс на наблюдение на един обект може да покаже наличието 
на непредвидени системни отношения и да подскаже преориентирането към 
други ракурси, с които той да е в комплементарни отношения. 

Определен изследователски ракурс в наблюденията, провеждани 
от различни школи, може да води до различни резултати. Това зависи от 
научноизследователския апарат на дадената школа. Така например погледът към 
езика от гледна точка на неговата връзка с мисленето се открива в трудовете 
на всички школи и направления. Но изводите, до които те достигат, често са 
напълно противоположни. Защото тук става въпрос не само за ракурс на 
наблюдение, но и за предварително познаване на обекта. Както е известно, в 
древна Гърция за обект на изследванията е приеман само гръцкият език, защото 
самите изследователи не са познавали добре друг езиков материал. Трябва да се 
има предвид, че в древна Гърция фактически няма професионални езиковеди, 
а с проблемите на езика се занимават така наречените мислители, които са и 
философи, и логици, и в повечето случаи енциклопедисти. Сега много добре 
е известно, че връзката на езика с мисленето не може да се наблюдава без 
съпоставката на мисловната дейност на носителите на различни езици с 
тяхното езиково поведение, а така също без специалната експериментална 
база, създадена с помощта на представители на различните науки за човека. 
Изясняването на този факт породи в лингвистиката една нова теория, посветена 
на така нареченото обратно влияние на езика върху мисленето и поведението 
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на хората. В случая имаме предвид, разбира се, теорията на ливгвистичната 
относителност, свързана с имената на Едуард Сапир и Бенджамин Лий Уорф 
[вж. Димитрова 1989]. Но самото обратно влияние на езика е било осъзнато от 
древните мислители, от създателите на науката за красноречието, реториката. 
Едва ли толкова големи умове на древността биха се трудили само за обучението 
на хората да говорят красиво. Усилията на софиста Горгий, публициста Исократ 
и на самия Аристотел, автора на трактата по реторика [Аристотел 1993] в древна 
Гърция са били насочени към възможността с помощта на езика да се осъществи 
достъп до съзнанието на слушателя и да се постигне известно насочване и 
пренасочване на неговото мислене и поведение. Същите цели са си поставяли в 
древния Рим великите ритори Квинтилиан и Цицерон.

Разбира се, много по-комплексни и сложни са целите, поставени в 
теорията на лингвистичния релативизъм. Главният екстралингвистичен 
фактор, обусловил развитието на споменатата теория, е рухването на мита 
за „примитивните езици“ . Под негово въздействие езикът започва осъзнато 
да се разглежда като най-сложният продукт на мозъка. В резултат на тази 
сложност той има възможността по различен начин да сегментира и отразява 
действителността. Изяснява се, че зоната на конкретиката и абстракцията в 
различните езици може да се преразпределя по различен начин. Изяснява се 
също фактът, че колкото и сложно да е устроен един език, той може да бъде 
усвоен от всеки човек при подходящи условия. И най-после, изяснява се, че 
всеки език може да предаде всяка мисъл, защото в него са представени модели, 
за изграждането на които човешкият мозък разполага с подходящи когнитивни 
структури. Погледът към езика като мощно средство за комуникация и взаимно 
влияние е породил въпроса за неговото място сред другите прояви на човешката 
менталност. Първите твърдения, свързани с този въпрос, носят отпечатъка 
на една сантиментална наивност, но важното в случая е друго – опитът да се 
открият в различните езици различни отражателни свойства, които доказват 
формулираната през Средновековието теза, че езикът е вместилище на духа. 
Арабите имат следната поговорка: „Мъдростта на римляните е в техните 
мозъци, на индийците във фантазията им, на гърците в душата им, а на арабите 
в езика им“. Не по-малко наивно звучат и първите средновековни европейски 
дефинитивно неартикулирани твърдения за езика като вместилище на духа. Но 
във връзка с тях се наблюдава един интересен факт. Пак в Европа, но вече през 
ХІХ век, Вилхелм фон Хумболт, използвайки същата терминология, изрича 
знаменитата си фраза „Езикът на народа е неговият дух и духът на народа е 
неговият език и човек трудно може да си представи нещо по-тъждествено“ 
[Хумболт 1836//1960]. И тук вече не може да се търси никаква наивност, защото 
става дума за преосмисляне на терминологията и за промяна в обема на отделните 
понятия в зависимост от позицията на наблюдателя. Казаното от Хумболт се 
отнася до начина на мислене на даден народ и най-яркото доказателство за 
това е мощното неохумболтианско направление в езикознанието, представено 
в Германия преди всичко от школата на Лео Вайсгербер, най-ярката школа на 
немския, а може да се каже и на европейския ментализъм от първата половина 
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на ХХ век [вж. напр. Вайсгербер 1958]. 

Неохумболтианството има две основни разновидности – немска и 
американска. И двете се развиват в рамките на менталистките теории в 
езикознанието, но разликата е преди всичко в ракурсите на наблюдение. 
Немските неохумболтианци наблюдават преди всичко ролята на родния език 
за формирането на човешката личност и нейната социализация, американските 
учени насочват вниманието си предимно към различните възможности на 
езиците от америнд (American Indian Languages), обусловени от специфичната 
сегментация на действителността във всеки отделен жив език. Но като цяло 
неохумболтианството очертава един широк ракурс на наблюдение, свързан 
с вглеждането в потенциалните възможности на езика, в неговата творческа 
функция и в криптотипните му характеристики. В рамките на този ракурс 
езиковедите нееднократно се обръщат и към теорията на изкуството. Това 
сближаване има своята предистория още от епохата на романтизма от края на 
ХVІІІ – началото на ХІХ в., когато в една странна, но много елегантна и красива 
симбиоза се сливат романтизмът в изкуството и историзмът в наукознанието. 
Споменатият ракурс е характерен почти за цялото европейско езикознание, в 
Русия е свързан с имената на А. Хр. Востоков [Востоков 1820] и А. М. Пешковски 
[Пешковски 1914]. 

Трябва да се отбележи, че руското езикознание от една страна е свързано 
с най-важните европейски изследователски традиции, а от друга страна 
представлява уникално теоретично явление с оригинални школи и направления. 
През ХІХ в. в Русия се очертава много категорично един абсолютно нов 
ракурс на езиковедско наблюдение. Той е предложен от В.А. Богородицки, 
основоположника на Казанската школа [Богородицки 1911]. Свежда се до 
виждането за езика като двойствено явление, което обуславя наличието на 
граматика на говорещия и граматика на слушащия. Тази идея на Богородицки 
е подхваната от Микола Крушевски [Крушевски 1883] и намира въплъщение в 
неговото учение за идиолекта, което и до днес се приема безрезервно от всички 
лингвисти без изменения и допълнения.

Идеята за двата вида граматика получава широко развитие в 
изследователската дейност на езиковеди от различни страни. Постепенно тя се 
прехвърля на теоретично равнище и прераства в идея за максимално разчленяване 
на обекта, обезпечаващо по-детайлизирано наблюдение. В процедурната 
семантика сега се говори за предметизация на обекта, за вторична предметизация 
на предметните фрагменти и за предметизация на научните сюжети. Всички 
тези процедури сега са възможни само благодарение на първоначално очертания 
ракурс, позволяващ виждането на езика като субстанция, разположена в 
количествено и качествено отношение по различен начин в съзнанието на 
носителите. Едва ли първите менталисти са могли да си представят колко значими 
последици за науката за езика може да имат първите стъпки в представянето на 
езика като нееднородно за отделните носители явление. И едва ли науковедите си 
дават постоянно сметка за пораждането на един ракурс на наблюдение от друг и 
за това, че всеки нов ракурс може да породи качествено нов тип изследване. Така 
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от статичното разглеждане на отделните лингвистични предмети се преминава 
към споменатото вече векторно изследване, наречено предметизация на научните 
сюжети. Предметът в движение, в процеса на езиковата еволюция се превръща 
в сюжет, композиран от епизоди. Но всеки епизод може да получи отново статус 
на отделен предмет и динамични характеристики. Въпросът за динамичните 
характеристики е пряко свързан с понятието езиков закон. Това понятие може 
да се забележи у много езиковеди и философи още от ХVІІ в., но то получава 
най-добра интерпретация у младограматиците и особено у Якоб Грим [Грим 
1822]. Неговият закон за изместването на преградните съгласни в старонемски 
поражда 4 нови ракурса на обяснение: психологическата теория, географската 
теория, теорията за догерманския субстрат и глоталната теория. Това е пример 
за пораждане на няколко теоретични ракурса от един ракурс на наблюдение. И 
безспорно доказателство за необходимостта да се помни постоянно за огромната 
дистанция между фактите на езика и фактите на теорията. 

На всички лингвисти са известни много парадоксални случаи, когато 
определен ракурс на наблюдение отначало се приема със съмнения и дори 
враждебно. Така е и с атомизма на младограматиците, без който, обаче, нямаше 
да се появи по-късно и лингвистичният структурализъм, и неговият пръв 
представител Фердинанд дьо Сосюр, който е ученик не на друг, а именно на 
младограматика Август Лескин. Когато възниква Женевската школа на Сосюр, 
тя се превръща в нещо като роза на ветровете в европейската лингвистика. 
Всички я цитират, всички са запленени от Сосюровия ракурс на наблюдение, 
обхващащ дихотомиите синхрония и диахрония, език и реч, синтагматика и 
парадигматика и т.н. [Сосюр 1977]. Ако в подхода на една школа има такава 
стройност, тя неминуемо е много привлекателна. Но езиковата реалност 
винаги се оказва по-богата от схемите на учените и това обстоятелство диктува 
разширително тълкуване на Сосюровия подход. Най-близка до него са оказва 
Пражката школа, която в разбирането си за езиковата система не разграничава 
много ясно двете множества: елемени и релации [вж. Трудове 1995]. В това 
отношение по-уравновесена е френската теория на Дерида [вж. Дерида 1967], 
а датският структурализъм на Луи Йелмслев [Йелмслев 1971] акцентува върху 
идеалния момент – релациите.

Безграничното абсолютизиране на Сосюровия подход започва да се 
придружава все по-осезаемо от едно критично отношение към постулатите 
на Женевската школа и да заема важно място в теоретичните схеми на 
постструктуралния период, в който се демонстрира известна неудовлетвореност 
от различните структурални ракурси на наблюдение, прерастваща в 
постструктурален негативизъм и дори агностицизъм. И тук не бива да се 
забравя един важен факт: измененията, настъпили в разбирането за думата. 
Докато в традиционната европейска лингвистика думата дълго време се приема 
за глобална лингвистична единица, запознаването с редица екзотични езици 
постепенно подсказва идеята, че основната единица и на езика, и на речта е 
не думата, а изречението, при това изречението с признаци на контекстуално 
включване. Само то е оръдието за съобщаване на определена информация, само 
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то е средство за комуникация. И всеки език е в състояние да предаде всяка мисъл 
именно защото в него съществуват изречения, които се изграждат на базата 
на езиковите модели, чиято съдържателна структура отразява универсални за 
човека същности: време, пространство, материя, последователност, причинност, 
аргументативност и т.н. Новото виждане за езика пренасочи решително 
вниманието на езиковедите към неговия носител, говорещия човек. Сосюровият 
термин sujet parlant („говорещ човек“) започна все по-редовно да се заменя с 
термина на Ю. Н. Караулов езикова личност [Караулов 2010]. Това стана като 
че ли изведнъж, но всъщност – постепенно. И не без влиянието на другите 
науки за човека. Паралелно с мощното развитие на различните теории на 
системите, в езикознанието се утвърди виждането, че езикът, ситуиран в мозъка 
на говорещия човек, не е нещо веднъж завинаги дадено, а саморегулираща се и 
самообучаваща се система. Това виждане постави много категорично въпроса за 
успоредяването на методиката на езикознанието с методиките на другите науки 
за човека, а по-обобщено казано, за ролята на екстралингвистичния фактор в 
избора на изследователските ракурси и в смяната на научните парадигми.
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Abstraсt: The article examines for the first time the linguistic policy of the Bulgarian 

state in respect to the anthroponyms of the Bulgarian nationals. It picks up the pivotal historical 
points from the medieval ages to the present day and draws conclusions about the motivation of 
the name choices. In the past (during the Bulgarian kingdoms and under the Ottoman rule), the 
name choices and changes are usually motivated by religion. The so called “revival process” of 
bulgarisation and its tragic results in the 80s and 90s of the last century is discussed in detail. 
Finally, the present-day situation is described.
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1. Нерядко антропонимичната система става обект на езиковата политика. 
В далечното минало един от основните мотиви за държавна намеса е смяната 
на религията, съпроводена със смяна на имената (прекръстване). Най-ранни 
сведения за организирани от българската държава такива масови смени на 
имената съществуват от периода на Средновековието. Тогава по време на 
Първото българско царство в между 864-866 г. княз Борис І извършва масово 
покръстване (приемане на християнството) на своите поданици, съпроводено 
със смяна на имената. В някои случаи това става по вътрешна убеденост, а в 
други – със силата на средновековна жестокост. Известно е ослепяването на 
Расате, син на владетеля Борис І по негова лична заповед, както и избиването 
на 52 болярски рода, които отказват да приемат християнството, респективно 
новите християнски имена. Този първи известен в българската история случай на 
активна държавна политика в областта на антропонимите, макар и на моменти с 
драматични обрати (опитът на Расате след оттеглянето на баща му от властта да 
възстанови езичеството и езическите имена; завръщането на разгневения Борис 
и окончателното налагане на новата религия и новите имена) в крайна сметка 
завършва с успех. Твърде скоро възприетите тогава календарно-християнски 
имена от гръцки произход са здраво закрепени в българската антропонимична 
система и още в миналото, както и днес, се възприемат като български, дори 
като символ на българщината. Такива са личните имена Атанас, Васил, Георги, 
Йордан, Михаил, Николай, Павел, Петър, Стефан, Тодор, Христо и др., както 
и женските им съответствия с различни словообразувателни наставки (-а,-ка,-
ина, -ица и др.) Атанаска, Василка, Георгица, Йорданка, Стефана, Стефанка, 
Тодора, Тодорка, Петра, Христина и пр.

2. По време на 5-вековното османско владичество по българските земи, 
както във всичките нейни провинции, езиковата политика на Османската 
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империя като цяло е пасивна [Вачкова 2008, 213-216]. Разделението между 
поданиците е на верска, а не на езикова основа. Твърде агресивна е обаче тази 
политика в случаите на насилствено помохамеданчване на отделни райони на 
Балканите. Смяната на вярата обикновено (но не винаги) е съпроводена със 
смяна на имената. Заемането на висок пост в имперската администрация също 
често е съпроводено със смяна на вярата и на името. Така например известният 
полски генерал Чайковски се е преименувал в Садък паша и е оглавил една 
от турските армии на руския фронт по време на Кримската война. Известно 
е също, че повечето от поляците от армията на генерал Бен, изпратени след 
Унгарската революция в гр. Шумен (България) през 1839 г., предпочитат да се 
помохамеданчат (да бъдат обрязани и да получат мюсюлмански имена), за да 
избегнат изпращането им в Америка, а и да се включат в османската войска, за 
да се бият срещу Русия. 

През ХІХ в. до Освобождението (1878 г.) имената на българите, като 
изключим случаите на насилствено помохамеданчване с преименуване, се 
развиват въз основа на традициите. Повечето българи са имали само по едно 
лично име, използвали са също притежателни прилагателни от бащиното име, 
което по-късно ще се възприема като презиме (например Иван Петров означавало 
Иван, син на Петър). Фамилните имена са се избирали главно от образовани 
българи под влияние на европейската практика. Това е част от езиковата 
политика на българския елит, стремящ се към европеизация. Например Съби 
Стойков Попович се подписва Георги Стойков Раковски, Добри поп Василев – 
Добри Попов Войниковв и др. под.

3. След разпадането на Османската империя в края на ХІХ век и особено 
след Първата световна война (1914-1918 г.) всички балкански държави къде 
брутално (депортиране, размени, унищожавания), къде с различни по-гъвкави 
мерки (разнообразни репресии в продължение на десетилетия като забрани за 
ползване на друг език, освен официалния държавен, привилегии при смяна на 
имената и пр.), като своя последователна държавна политика се разправят с 
много от малцинствените групи, останали на територията на Турция, Гърция, 
Югославия, България (българското малцинство в Беломорието, Егейска и 
Вардарска Македония, Одринска Тракия, гръцкото в Мала Азия и Одринска 
Тракия, арменското в Турция, албанското и влашкото в Гърция и пр.). След 
края на балканските войни, в периода от началото на съществуването на т. 
нар. “желязна завеса” и най-късно до настъпването на разведряването след 
70-те години на ХХ век балканските държави правят всичко възможно да се 
хегемонизират и да приключат, доколкото е възможно, този процес. Закъснели 
подобни репресивни действия обаче се осъществяват в страни като България и 
Югославия в края на миналия век [Груев 20111]. За тези случаи в българските 
условия ще стане въпрос в този реферат по-нататък 

4. След освобождаването на България от османско владичество и 
възстановяването на българската държава (1878 г.) се извършва първото 
официално преброяване на българите (1887 г.). Тогава се кодифицира 
трикомпонентна именна система за българските граждани, състояща се от име, 
презиме и фамилно име (фамилия). Това е под влияние на руската трикомпонентна 
антропонимична система. По това време (последната четвърт на ХІХ в.) 
1 Повечето от историческите и статистическите данни, както и периодизацията на 
възродителния процес, в настоящата статия са по тази публикация.
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уредбата на българската държава се осъществява от голям брой работещи в нея 
руски чиновници и очевидно е резултат от положителната спрямо Русия тогава 
българска държавна политика. 

До Втората световна война, а и след нея, в България са регистрирани 
отделни акции на държавно организирана смяна на мюсюлмански имена при 
помаци, татари и роми – през 1912 г., 1942 г., 1972 г. Това дава мотиви на някои 
изследователи да говорят за начало на т.нар. възродителен процес, който започва 
от 1912 г. и припламва на периоди от по около 30 години.

5. След Втората световна война по времето на социалистическата държава 
с конституционно определена ръководна роля на Българската комунистическа 
партия официалната партийно-държавна политика по отношение на 
антропонимите като цяло е с умерена регулация. В службите към градските 
съвети, където се регистрират новородените деца, са разпратени препоръчителни 
списъци с лични имена. Освен това съществува изискването фамилните имена 
задължително да приемат наставките -ов/-ова, -ев/-ева, -ин/-ина, -ски/-ска. 
Така се получават хибридите Бейтулов/Бейтулова, Ембиев/Ембиева, Кадриев/
Кадриева, Мустафов/Мустафова и др. под.

Тази политика обаче рязко се променя през 80-те години на ХХ в. – в 
периода на т. нар. развит социализъм. Тогава бива организиран и брутално 
проведен т. нар. възродителен процес, започнал от 24.ХІІ.1984 г. – на Коледа) 
и продължил до края на 1989 г. Процесът представя отнемане от страна на 
държавата на основни индивидуални човешки права като правото на етническо 
самоопределение, на употреба на майчин език, на свободен избор при именуването 
и свобода на вероизповеданието. Запазените и проучени досега документи 
не показват кой е авторът на евфемизма възродителен процес. Предполага се, 
че е наложен от партийната върхушка, тъй като за пръв път се използва на 
съвещание на Политбюро на ЦК на БКП на 18 януари 1985 г. Тази политика се 
обуславя от официалната доктрина, че всички български турци са насилствено 
ислямизирани българи по време на Османската империя. В запазени от тогава 
правителствени и други документи се твърди, че във вените им тече българска 
кръв. В мотивите на авторите и организаторите на този уникален не само за 
българската, но и за новата европейска история процес постулат, че политиката 
на Турция (на турския буржоазен национализъм) спрямо българските турци е 
те да се използват като пета колона, говори се за външна и вътрешна заплаха, 
за втори Кипър, за опасност от сепаратизъм и турска автономия в България, за 
тероризъм. Намесва се и противопоставянето на християнството и ислямския 
религиозен фанатизъм и фундаментализъм, на НАТО и Варшавския договор и 
въобще на всички врагове на социализма и на светлото бъдеще, което той ще 
донесе на етнически единния български народ. Тези доводи първоначално се 
споделят само в Политбюро на ЦК на БКП, след това по-късно с верния партиен 
актив и едва накрая в официалната тогавашна държавна пропаганда. Това, 
разбира се, дори и да е вярно от антропонимическа, историческа, политическа 
и каквато и да било друга точка, с нищо не оправдава последвалите мащабни 
по своя обем, размах и продължителност уникални за най-новата ни история 
събития, свързани с насилия и тормоз, със стоварване мощта на цялата партийно-
държавна машина върху част от българските граждани.

Характерна особеност при организирането на първата фаза от 
преименуването на българските турци (на възродителния процес) е 
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първоначалната конспиративност. Самият генерален секретар на ЦК на БКП 
и председател на Държавния съвет на Социалистическа република България 
Тодор Живков дава указания на заседание на Политбюро от 18.01.1985 г.: “Не 
бива да се шуми в печата, не бива да се дават широки информации на разни 
кръгове, защото ще започнат да философствуват и т.н.” (Цит по Груев 2011). 
Не е запазен никакъв документ от предварителни разговори, които довеждат 
до решението за това начинание. Предполага се, че са били посветени Георги 
Джагаров (зам.-председател на Държавния съвет и председател на Съвета за 
развитие на духовните ценности), академиците Пантелей Зарев и Ангел Балевски 
(председател на БАН), Пенчо Кубадински (председател на Националния съвет 
на Отечествения фронт), Милко Балев (началник на кабинета на Т. Живков), 
Димитър Стоянов (министър на вътрешните работи) и Стоян Михайлов (секретар 
на ЦК на БКП по идеологическите въпроси) – т. е. най-много 7-8 души. Сред 
тях няма нито един езиковед или какъвто и да било друг специалист (социолог, 
етнолог, тюрколог и др. под.) по въпросите на българската антропонимия и 
нейното значение за носителите на съответните (християнски или мюсюлмански 
имена). Нещо повече – пренебрегнати са предупрежденията на специалистите за 
негативните последици при евентуалната интервенция в тази толкова деликатна 
материя. Впрочем преди това през 1982 г. към ЦК на БКП е съставена специална 
експертна комисия под ръководството на Александър Лилов, в която влизат и 
учени. Тя трябвало да проучи възможността за евентуалното преименуване на 
българските турци. Поставена е била задачата да се обхванат всички “механизми 
и лостове за морално-политическо въздействие”. Комисията работи няколко 
години, обсъжда различни варианти, но в крайна сметка не препоръчва масово 
преименуване заради очакваните негативни последици. Политбюро е запознато 
със заключителния доклад на тази комисия. И въпреки това само след две 
години се пренебрегва мнението на експертите и се пристъпва към масовото 
осъществяване на т.нар. възродителен процес. Този акт е изненада не само за 
членовете на комисията, но и за цялото българско общество. Основна роля в 
подготовката и провеждането на преименуването играе не някоя традиционна 
институция като БАН, СУ и други университети, а Държавна сигурност (ДС). 
“ДС наистина е ключов инструмент в подготовката, провеждането и особено 
закрепването на резултатите чрез мащабно шпиониране, най-различни форми 
на натиск и репресия, вербовки и пр. през целия период до ноември 1989 г.” 
[Цит по Груев 2011]. 

Конкретен удобен повод да започне масово преименуване се дава от 
извършената от протурски терористи в България т.нар. Августовска терористична 
атака. Тогава (в навечерието на 20-годишнината от социалистическата революция) 
на 30 август 1984 г. те взривяват бомби на гара Пловдив и на летище Варна. 
Загива 1 жена, 44 души са ранени. След това в селска къща край Варна е открито 
голямо количество складирано оръжие. Така от Коледа 1984 г. (24 декември) 
започва първата фаза на преименуването. Само за 20 дена (до февруари 1985 
г.) са преименувани 310 хиляди души от Кърджали, от Хасковски, Пловдивски, 
Пазарджишки, Силистренски, Благоевградски и Старозагорски окръг. Появяват 
се първите стихийни бунтове в десетина села в Родопите, а през януари и в 
Котленско. Протестите са с около 1300-1500 участници. При потушаването 
падат 8 жертви, 517 души са изпратени в Концлагера Белене. Освен създаването 
на организацията “Турско националноосвободително движение”, не липсват и 
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крайни терористични актове. Действията на властта са отключили у някои от 
потърпевшите ответен краен национализъм и желание за кърваво отмъщение за 
потъпканите права. На 9 март 1985 г. преди гара Буново във влака Бургас-София 
избухва заложена във вагона за майки с деца бомба, която убива 7 души (4 жени 
и 3 деца) и тежко ранява други 9 души (сред тях 2 деца). През 1985 г. във Варна 
е образувано “Движение за права и свободи на турците”. Общо от различни 
терористични актове на т.нар. група на турските терористи са убити 8 и ранени 
около 100 души. До 1987 г. са осъществени 19 палежа и други саботажи. 

Втората фаза на преименуването (на възродителния процес) започва 
със заповед на вътрешния министър до началника на Шесто управление на 
ДС от 10.ХІІ.1985 г. Процесът следва да продължи във всички окръзи, където 
има население с мюсюлмански имена. Поучени от съпротивата през първия 
етап, възродителите вземат предварителни мерки. Мобилизират в армията 
турците, от които се очаква несъгласие. Други арестуват и изпращат за по 2-3 
месеца в концентрационни лагери (Белене, Хасково, Бобов дол и др.). Трети са 
интернирани във вътрешността на страната, където не живеят турци. Така само 
за около два месеца са преименуване и паспортно обработени около 800 хиляди 
души (изземване на паспортите и връчване на нови). Любопитен детайл е, че 
на възродителите са изпратени списъци с лични, но не и с фамилни имена. В 
крайна сметка редица българи остават с мюсюлмански корени във фамилните 
си имена (напр. Кечеджиев, Кюлджиев, Халваджиев и др.), а българските турци 
тогава биват записани само с християнски. Интересно е също, че възродените 
предпочитат да си изберат руски или международни имена, но не и чисто 
християнски [вж. напр. в: Чернокожев, Зефер 2016]. Макар акцията да се 
представя за доброволна чрез подписване на декларации със съответното 
съдържание, преименуването се осъществява чрез разнообразни действия за 
сплашване и пречупване – вкарване в селищата на танкове и бронирани машини, 
стрелба във въздуха, военни маршове, показни тържества и др. под., отпорът на 
българските турци става по-силен и по-организиран. Колективните протести в 
редица селища са доста силни. Процесът бива окървавен – има убити и българи, 
и турци, налице са случаи на самоубийства и разболяване вследствие на побои и 
тормоз. От репресиите на ДС пострадват и редица несъгласни с преименуването 
българи – откази за пътуване в чужбина, пречки в кариерата, сплашване от ДС 
и пр. През 1988 г. се основава Независимо дружество за защита правата на 
човека, през 1989 Демократична лига за защита правата на човека в България, 
Дружество за подкрепа – Виена 89. В някои от тях участват и демократично 
настроени българи. Исканията им за правата на малцинствата в България се 
разпространяват от радиостанции като Свободна Европа, Дойче веле, Би Би 
Си. От 17 до 19 май 1989 г. главно в Североизточна България се разиграват т. 
нар. майски събития – походи, демонстрации, митинги, гладни стачки. Следва 
кампания по изселването, известна като Голямата екскурзия, при която около 
1/3 от засегнатите се изселва в Турция. Около 360 хил. души напускат родината 
си. По-късно около 150-160 хил. се завръщат обратно в България. 

Третата фаза на възродителния процес има за цел да затвърди 
резултатите от преименуването. Той вече е видим и открит. Сега е впрегната 
цялата държавна машина, призовани са към действие и казионни организации 
и институции като Българския земеделски народен съюз, Отечествения 
фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на българските 
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журналисти, читалищата и пр. Българската академия на науките издава сборници 
с доказателства за българския произход на българските турци, училищните 
канцеларии и университетските деканати усилено подменят цялата настояща и 
минала документация. Дори се изтриват мюсюлманските имена от надгробни 
плочи. Управляващите заговорват, а някъде следват и действия, за премахване 
на топонимите с турски произход (една такава дисертация от Катедрата по 
български език на ШУ остава незащитена), семейните ритуали, традиционното 
облекло, мюсюлманското вероизповедание. 

Този път Тодор Живков и неговите приближени “възродители” не могат 
да избягат от международната реакция. Какво е отношението на СССР? Не са 
запазени документи от консултациите преди започването, но се предполага, че 
са направени с правителството на Андропов. Процесът не случайно започва след 
посещението на вътрешния министър Димитър Стоянов в Москва. По-късно 
Михаил Горбачов се отнася хладно, а впоследствие и негативно към случващото 
се в България. Социалистическите страни мълчат по въпроса. Турция развива 
изключително активна пропагандна дейност както в страната, така и извън нея.

В резултат от т. нар. възродителен процес са сменени имената на 850 
хиляди мюсюлмани. Загиват общо 29 души – 8 протестиращи, 3 терористи 
са екзекутирани, 8 българи стават жертва на атентати (5 жени, 3 деца, 1 
войник). В протестите участват около 40 хиляди души, над 1000 са хвърлени 
в концентрационни лагери, десетки са бити и ранени, случват се редица лични 
драми и трагедии (от двете страни), провокира се масово изселване на български 
турци в Турция. Етническото напрежение се изостря до крайност, националният 
интегритет изпада в тежка криза.

И въпреки всичките страдания, българската нация не достига до крайни 
трагични крушения, познати другаде на Балканите. Опитът на фашизма по време 
на Втората световна война българският национализъм да бъде насочен срещу 
българските евреи завършва с провал и със спасяването им в Царство България. 
С абсолютен провал завършва и т.нар. възродителен процес. В резултат на 
тежки страдания на всички етно-религиозни нейни съставки българската нация 
показва чувство за срам пред неправдата, липса на агресивност и предпазливост 
във взаимоотношенията, традиции за общо живеене, устойчив жизнеспасителен 
етно-психологически модел. Огромната част от българите не се подвежда от 
тоталитарната пропаганда и обективно т. нар. възродителен процес добавя още 
една към причините, довели до падането на последната българска тоталитарна 
власт.

Като епилог ще кажем, че през 1991 г. са повдигнати обвинения във връзка 
с възродителния процес на Т. Живков, П. Младенов, П. Кубадински и Г. Атанасов 
(по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс) за проповядване и подбуждане на расова 
и религиозна вражда, а през 1993 г. то е заменено като престъпление по служба. 
После е разделено на 5 отделни дела. Междувременно повечето от обвинените 
умират (жив е само Георги Атанасов). В началото на 2007 г. има изказвания 
от представители на прокуратурата, че делото може да бъде прекратено поради 
изтичане на давността му.

6. След демократичните промени от края на 1989 г. повечето от 
преименуваните възвръщат имената си според новата българска конституция 
и Закона за правата на малцинствата в България (от 2000 г.), основан на 
Европейския договор за защита на човешките права и основни свободи (1950 г.), 
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Международния пакт за защита на гражданските и политическите права (1966 
г.) и други международни документи. През 2000 г. е приет Закон за имената на 
българските граждани (Държавен вестник, бр. 20, 2000 г.). Той потвърждава 
традиционната трикомпонентна номинация (име, презиме и фамилно име). 
Регламентира правото на родителите да избират собственото име на новороденото. 
Единствената забрана в този закон е назоваването с “... осмиващи, позорящи, 
обществено неудобни или несъвместими с традициите на българския народ 
имена (чл. 5)”. Липсват обаче точни критерии кои имена следва да се отнасят 
към посочените. Това е оставено единствено на мнението на административното 
лице, извършващо регистрацията на новороденото. Така се стига до редица 
фонетични и морфологични варианти при мюсюлманските имена, тъй като нито 
родителите, нито административните лица знаят етимологията и значението на 
много от имената (Абдула – Абдуллах, Аднян – Аднан, Билянт – Бюлент , Мюмюн 
– Мюхнюн, Синеим – Сийнем – Синем и пр.). Същевременно административните 
лица избягват да противоречат на желанието на родителите. А и липсва какъвто 
и да било образец, от който и едните, и другите биха могли да се ръководят. 
През 2002 г. Бива издаден първият Речник на личните мюсюлмански имена в 
България от Мюмюн Тахир. Той обаче няма нормативен характер, не обхваща 
всички имена и е с ограничен тираж [Тахир 2002]. Сега презимената и фамилните 
имена не е задължително да приемат наставките –ов, -ев, -ова, -ева и голяма 
част от българските мюсюлмани възстановяват или получават (новородените) 
фамилни имена без тях (напр. Ахмед Бейтулов от преди възродителния процес 
сега се записва Ахмед Бейтулла).

Когато изследват българските антропоними, българските учени имат 
предвид преди всичко християнските имена. Напоследък мюсюлманските 
имена се изследват по-системно от Катедрата по български език на Шуменския 
университет [Вж. напр. Вачкова 2001, 2009, 2010]. Държавата е дала крайно 
широки права на гражданите при избора на антропоними. Държавните 
документи и институции са толкова демократични, че неотдавна чрез съда един 
български гражданин защити желанието си да се казва Манчестер Юнайтед. 
Фактически антропонимите са предмет на езиковата култура, която би следвало 
да се гради от семейството, училището, с помощта на Института за български 
език при БАН, на езиковедските катедри в университетите. Като цяло обаче 
към момента тя не е приоритет в България. Никой например не се занимава с 
езиковата култура по този въпрос на бъдещите млади родители. Още по-малко 
внимание й обръщат медиите, които през последните десетилетия оказват силно 
влияние върху езиковия вкус на обществото. 

7. В заключение можем да обобщим:
- Антропонимите са най-тясно свързани с етническата и религиозната 

самоидентификация на индивида;
- Интервенцията на държавата и на властта в България е била успешна 

през Средновековието, когато е била свързана с религията;
- Подобни актове са регистрирани от властта, когато България е била 

под владичеството на Османската империя, в отделни райони на българската 
етническа и езикова територия;

- Грубата интервенция на тоталитарната власт в Социалистическа 
република България през 80-те – 90-те години на ХХ век завършва с пълен крах. 
От нея остават само горчивият спомен и изстраданата поука; 
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- Днес българското законодателство по отношение на личноименната 

система (име, презиме и фамилия) на българските граждани е прекалено 
демократично. Властта е абдикирала от грижата за езиковата култура на 
българското общество и по този важен въпрос. 
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ДИНАМИКА ПРИ ПРОЦЕСИТЕ НА КООРДИНАЦИЯ И 
СЪГЛАСУВАНЕ В СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Радка Влахова-Руйкова
Софийски университет „Св. Климент Охридски”

DYNAMICS IN THE PROCESSES OF COORDINATION AND ADJECTIVE 
AGREEMENTIN MODERN BULGARIAN LANGUAGE

Radka Vlahova-Ruykova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Abstraсt: This article discusses some problems concerning the coordination and 
the adjective agreement related to the masculine and feminine nouns for persons in the 
contemporary speech practice. It pays attention to the dynamics of the word-forming processes 
in the formation of job titles and positions concerning persons and the usage frequency of 
that kind of nouns in masculine and feminine gender when they nominate a female person. 
The observations are related to nouns for persons that have only one form and does not form 
corresponding feminine nouns, in terms of pragmatic markers such as prestige, formal style, 
etc.

Key words: coordination and the adjective agreement, usage frequency of nouns in 
masculine and feminine gender when they nominate a female person

Настоящата статия разглежда някои проблеми при координацията и 
съгласуването в съвременната речева практика при съществителните от м.р. и от 
ж.р., които назовават лица. Проследява се динамиката на словообразователните 
процеси при образуване на названия за професии и длъжности на лица и 
фреквентността на употребата на такива съществителни от ж.р. и от м.р. при 
назоваване на лица от женски пол. Наблюденията се съотнасят със съществителни 
за лица, които имат само една форма и от които не са образувани съответни 
названия в ж.р., по отношение на прагматични маркери като престижност, 
официалност и под. 

Наблюденията ми от последните години показват, че определени проблемни 
и, в някаква степен невралгични, явления в речевата практика циклично се 
повтарят. Не е учудващо, че това съвпада с езикови особености, които са сред 
тези, по отношение на които трудно се взимат конвенциални и нормативни 
решения. Такива са напр. въпросите за членуването, за съгласуването, за 
бройната форма, за предложната рекция, изобщо тези случаи, при които се 
допускат най-честите, определяни често и като най-досадни грешки. От друга 
страна, в самата граматическа система съществува дефективност в парадигмите 
на граматическите категории, коятое предпоставака за разглежданите явления.

В настоящата статия разглеждаме явление, което за относително кратък 
период показа противоположни тенденции и което, наред с езиково-системните 
основания, е силно обусловено от прагматични и социолингвистични фактори. 
Става въпрос за употребата на названията за професии и длъжности на жени, 



Книга 5, 2018
които заемат определени постове в обществената йерархия.

Всяка култура има своя “теория” за човека, всеки народ – свой нормативен 
образ на човека, който представлява централна ценностна ориентация, с която се 
съотнасят всички социални системи, включително и езикът. В отделните култури 
тази нормативна ценностна система се състои от две подсистеми – за мъжа и за 
жената. Явлението се смята за социо-културна универсалия и е известно като 
полов диморфизъм. Формирането на социалната личност, както мъжката, така 
и женската, се основава на съществуващи норми и еталони. По отношение на 
социално-нравствените идеали има голямо съвпадение в оценките на мъжете и 
жените. При ценностно-нормативните обаче има съществени различия, често 
граничещи с противоположност. В битовото съзнание половото разграничаване 
е конкретно: жената се асоциира с дома и домашните задължения и се описва 
чрез категории като отношения с мъжа, плодовитост, сексуалност, майчинство, 
темперамент, чувства, външност. Докато мъжете се описват чрез социалното 
си положение, роля, занятие, социални постижения, власт. За нас е важно, че 
половият диморфизъм има специфично езиково отражение – с дълбоки корени, 
в самата система на езика.

Още древните философи отбелязват една от главните характеристики на 
езика, а именно, че езикът е антропоцентричен. Това означава, че най-високият 
семантичен признак е ‘лице’, който е равнозначен на „човек” и се свързва с 
граматическия мъжки род. Знаем, че при съществетелните имена категорията 
„род” има класифицираща и селектираща функция. Ето защо проявите на 
асиметрия при названия на лица, когато съществителното име принадлежи 
на граматическия м.р. (понякога и ср.р.), а назовава лице от женски пол, е 
предпоставка за редица проблеми. Особено показателни в това отношение са 
наименованията на професии, звания, титли, обществени позиции. 

Феминистките движения в Европа от втората половина на миналия век 
наред с политическите и икономическите искания се противят и на доминиращото 
място, което имат формите за мъжки род. Феминистките в Германия напр. 
предложиха чрез фракцията на Зелените в Бундестага в края на 80-те години 
законопроект, съгласно който безличното местоимение в немски man (с малка 
буква, което го отличава от Mann – мъж) да бъде заменено с frau (Frau – жена). 
Такава промяна не беше приета, но в разстояние на двайсетина години се наложи 
във всички официални документи да присъстват и двете названия за лица – за 
мъже и за жени, така наречената практика на наклонената черта. Практика, 
която е общоприета, вкл. и в България, и действаща и в момента, що се отнася 
до официалните документи. 

Накратко ще припомним как е представен проблемът в съвременните 
български граматики. Тук не разглеждаме отделни монографични изследвания, 
тъй като именно граматиките се съотнасят с кодифицираната норма и 
формират обществената представа за „правилност”. Те по-скоро съузаконяват 
“дискриминацията” на имената от женски род. Академичната граматика напр. 
постановява, че “има съществителни от мъжки род за означаване на длъжности, 
звания, чинове и професии, от които не се образуват корелативни съществителни 
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от женски род за означаване на същите длъжности, звания, чинове и професии. 
Поради това с тях се означават и мъже, и жени, напр.: професор, доцент, 
министър, майор, капитан, летец, шофьор и пр.” (ГСБКЕ 1989: 103). Трябва да 
се отбележи, че в същата граматика в раздела за образуване на съществителни 
имена за лица единствено при суфикс – ар е посочено в скоби и (-ка), т.е. 
възможност да се образуват названия за лица от женски пол. Такова отбелязване 
няма дори при суфикс -тел, да не говорим за -ист или други повече или по-малко 
продуктивни суфикси. Ако военните структури все пак са доминион на мъжете, 
макар че и в техните редици навлизат все повече жени, майорка и капитанка 
ще звучат несвойствено, но за шофьорка, доцентка или професорка съществува 
голяма вероятност да се възприемат като само назоваващи, а не оценяващи 
думи. В случая с чиновете се използва т.нар. половоизтъкващо (Б. Енглунд 
1981) назоваване, което е един от начините да се избегнат недоразумения или 
неестествено звучащи конструкции (жена майор, дамите войни).

В „Българска граматика” П. Пашов препоръчва: „Би трябвало навсякъде, 
където са образувани съответни съществителни от ж.р. да ги изполмваме, а не да 
употребяваме съществителните за м.р. при назоваването на жени по професията, 
длъжност и пр. Има обаче редица случаи, в които нашият език не разполага със 
съответното съществително от ж.р. Напр. не се казва „министърка” (...), избягва 
се „професорка”. Създава се впечатление, че при висшите длъжности и звания, 
както и при титлите, се предпочитат съществителните от м.р. и за назоваването 
на жени (появилите се напоследък в средствата за масово осведомяване изрази 
като „министърка на културата” звучат просторечно и трябва да се избягват” 
(Пашов 1999: 66 - 67).

Р. Ницолова в „Българска граматика. Морфология” в раздела „Отношения 
между род и пол при съществителните имена за лица” отбелязва, че по-често 
лицата от мъжки пол се означават със съществителни от м.р., а лицата от женски 
пол със съществителни от ж.р. Тя посочва и немалкото случаи на асиметрия 
между пол и граматически род, като пояснява, че причината се основава на 
обстоятелството, че съществителните от м.р. за лица имат две значения – 1. 
означават само лица от мъжки пол; 2. означават лице без оглед на пола или лице 
от мъжки пол. За първи път Ницолова изтъква, че названията от втория вид, 
когато „означават някои професии, титли, звания, обществено положение и се 
употребяват в състава на сказуемото или като приложение (к.м. – Р. В.) се 
използват имената от м.р. и за означаване на жени. Извън тези синтактични 
позиции обаче е добре да се използва при означаване на жена съществително от 
ж.р., ако такова съществува” (Ницолова 2008 : 56). В. Сумрова в изследването 
си от 2007 г. „Динамика при назоваването на лица жени в съвременния 
български книжовен език през последното деситилетие на ХХ век” привежда 
многобройни примери, представя класификация и речник на такива названия, 
като посочва, че процесът е обхванал почти всички названия на лица мъже и не 
съществуват ограничения от никакъв характер, които да възпрепятстват процеса 
да бъде завършен до край. Своеобразна „енциклопедия” за съществителното 
име и неговите категории е изследването на Ст. Буров „Познанието в езика 
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на българите. Граматично изследване на концептуалната категоризация на 
предметността” (Буров 2004).

Използването на специфицирани названия за жени и мъже според 
професията, званията и длъжностите, които заемат, ще премахне случаи като: 
“Министър-председателят на Финландия свика жените от кабинета на 
заседание в сауна”. След като читателите са си представили някаква пикантна 
сцена, научават, че Финландия има министър-председателка, която следва 
традицията на своите колеги мъже да обсъжда държавни проблеми в такава 
нетрадиционна за парламентаристи, но традиционна за културата на Финландия 
обстановка. Възможно е ефектът в този пример съзнателно да е търсен. Факт е 
обаче, че съответното названието в ж.р. се свързва и с определени негативни 
конотации. Напр. в следния материал:

Тайланд поиска от Великобритания да екстрадира свалената с преврат 
през 2014 г. и осъдена задочно на затвор за немарливо отношение бивша 
министър-председателка Инглук Шинаватра, съобщи днес премиерът Прают 
Чан-оча, цитиран от Ройтерс.

Бившата премиерка и брат ѝ, отстраненият бивш министър-
председател Таксин Шинаватра, бяха в центъра на борба за власт, която 
повече от десетилетие доминираше тайландската политика и изправи 
традиционните роялисти и военния елит срещу семейство Шинаватра и 
техните привърженици в северните и североизточните селски райони на 
страната, отбелязва Ройтерс. 

Нека сравним с представянето на жени на същия висок пост, към които 
традиционно отношението е на уважение и признание на качествата им именно 
като заемащи тази държавна позиция. 

Когато Маргарет Тачър става първата жена министър-председател 
на най-старата съвременна европейска демокрация – Великобритания, никой 
не предполага каква следа ще остави тя в британската история. Още повече 
че тя не просто е първата жена премиер, а първият учен, влязъл на „Даунинг 
стрийт“ 10. 

Не знам каква е химическата формула на политиката, но другата най-
влиятелна жена на нашето време също е химик. Докторът по квантова 
химия Ангела Меркел неофициално управлява Европейския съюз.

 Меркел става първата жена премиер на родината си и първият канцлер 
след Втората световна война, който идва от Източна Германия.

Виждаме, че в такъв случай се предпочита половоизтъкващото назоваване 
жена министър-председател, жена премиер. Макар по отношение на А. 
Меркел доста последователно да се употребява и названието в ж.р. германската 
канцлерка. Тази употреба е отразена в речниците, където са представени и 
двете думи – канцлер и канцлерка, дори в тълковния речник на българския 
език съществува кандидат-канцлерка. През 2005 г. Bundeskanzlerin e избрана 
за дума на годината от Общество за немски език (Gesellschaft für Deutsche 
Sprache, GfdS). Изборът и класирането на думите се определя според влиянието, 
което дадена дума има върху езиковите процеси. В случая с бундесканцлерка 



Отговорността пред езика
се отбелязва, че макар наставката -in (съответстваща на -(к)а в български) да 
е позната и продуктивна, за първи път се свързва с канцлер и поставя въпроса 
за други съставни названия като Bundeskanzleramt напр. В българската речева 
практика двете названия се конкурират, като в официален и оценъчно неутрален 
контекст се предпочита названието в м.р.

Б. Борисов – „Когато канцлерът говори, аз слушам и изпълнявам“, но
Фалшивата канцлерка излетя от Twitter 
Десетки хиляди потребители на Twitter следваха англоезичния сатиричен 

акаунт @Angela_D_Merkel. Ден след ден хора от цял свят се забавляваха на 
начина, по който предполагаемият федерален канцлер, в повечето случаи 
с циничен тон, се изказваше за фискалния пакт или за Никола Саркози и 
коментираше случващото се по света. 

По повод на бурно дискутираната тема за политиката спрямо бежанците 
в периода юли – септември 2018 г. в различни електронни издания срещнах 
само 4 употреби на канцлерка/германската канцлерка, от които само 2 не се 
конкурират с канцлер/германският канцлер. 

Различни по характер и идейна насоченост медии: news.bg, dnes.
bg, dariknews.bg, dnevnik.bg, clubz.bg, trud.bg, vesti.bg, fakti.bg, investor.bg, 
mediapool.bg, capital.bg, actualno.com, economic.bg, focus.news.net, frognews.bg, 
дори издания като pik.bg, blitz.bg, baricada.org, informiran.net, последователно 
използват само названието за м.р. канцлер. Единствено в btvnovinite.bg се 
използват двете названия канцлер и канцлерка

Германският канцлер Ангела Меркел съобщи днес, че преговорите с 
Гърция за приемане обратно на мигранти, поискали убежище там, напредват, 
но при тези с Италия има още работа, предаде Асошиейтед прес./ Германската 
канцлерка днес каза, че е готова да разговаря с лидерите на Гърция и Италия, 
ако е необходимо, но отбеляза, че още не е достигнат този етап.

В debati.bg:
на снимката: президентът на Русия Владимир Путин и канцлерът на 

Германия Ангела Меркел/ (в текста) В събота руският президент Владимир 
Путин ще бъде на посещение при германската канцлерка Ангела Меркел.

Единствено в sega.bg е използвано само названието в ж.р. 
Германската канцлерка Ангела Меркел заяви вчера пред германския 

парламент, че съдбата на Европа е заложена на карта заради миграционния 
въпрос, съобщиха световните агенции. 

Електронното издание на 24 часа цитира най-четеното мнение:
Канцлерката Ангела Меркел се надява, че новият закон за имиграцията 

ще позволи на чуждестранните работници по-лесно да намерят работа в 
Германия.

Единствено в сайтовете на 19 min.bg, kanal3.bg и nova.bg се използва само 
и единствено личното име Ангела Меркел.

Аналогична е и употребата на министър/министърка в нашумелия случай 
с министъра на външните работи на Австрия, г-жа К. Кнайсел.

Вълна от критики се надигна в Австрия срещу решението на външния 
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министър Карин Кнайсел да покани на сватбата си руския президент 
Владимир Путин, предаде Дойче веле.

Австрийският евродепутат Михел Раймон призова Кнайсел да подаде 
оставка. В интервю за агенция АРА той коментира, че ако министърката 
откаже да направи това доброволно, премиерът Себастиан Курц трябва да 
предложи на президента Александър ван дер Белен тя да бъде отстранена от 
поста.

Асиметрията между пол и граматически род води до колебания и грешки 
дори в случаите на употреба като приложение или предикативно име, когато се 
налага съгласуване. Напр. Той е била жертвата (ФБ). Причастието в състава 
на глаголната форма в случая е съгласувано с предикативното име в състава на 
сказуемото, а не с подлога, който е в м.р. 

Имаме гост Кони Фоси, който е разследващ кинопродуцент; Един 
такъв журналист е в нашето студио. (БНТ, „Денят започва с култура”). В 
конкретния случай, макар да съществува дума „гостенка”, тъй като Кони Фоси е 
жена, очевидно предпочетената дума в м.р. „гост” като назоваваща лица от двата 
пола е предпочетена с оглед да се избегне известна фамилиарност и снизяване 
на стила. Това води обаче до поредица от маскулинизации. В първото изречение 
релативът има антецедедент именна група, състояща се от две съществителни 
– нарицателно и собствено. Тъй като приложението дава друго название, а 
не модифицира определяемото, релативът може да препише категориалните 
значения на всяко двете съществителни. Още повече, че за някои от случаите 
има двояка интерпретация в българската синтактично литература относно това 
в кои случаи собственото име е определяемо и в кои приложение.

Особен случай е съществителното маестра (за жена маестро). Употребата 
е нетипична, затова се среща в материалите и изписана с главна буква като лично 
име. За сметка на това последователно се употребява диригентка, а не диригент.

Ако някога въобще сте се мислили за кой знае какво, имайте предвид, 
че дългогодишната ръководителка на Детския радиохор се казва (с титла) 
Маестра Венеция Караманова. А вие, селяни, как точно се казвате?

Просто искат да запазят любимата си ръководителка, маестра 
Караманова.

На 20-ти юли, ръководството на БНР внезапно прекрати договора на 
Маестра Караманова. Направиха го едностранно, без никакво предизвестие, 
нито за хористите, нито към родителите им, нито към самата Маестра 
Караманова. Просто в петък следобед (докато младите певци са във ваканция) 
ръководството ѝ благодари за успехите и ѝ съобщава от понеделник да не идва в 
радиото, а работата ѝ се поема от назначената през месец март диригентка 
Теодора Димитрова. 

Генералният директор на БНР Александър Велев постигна съгласие 
с диригентката на Детския радиохор Венеция Караманова и група от 
родителите на среща, която се проведе днес в сградата на националното 
радио.

Тук трябва да отбележим, че към асиметричните случаи на названия на лица 
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спадат и съществителни от граматическия ср.р. Тъй като формообразуването 
следва окончанието за ср.р., по-често и съгласуването е в ср.р. Книжовната 
норма основателно предписва в такива случаи съгласуването да е съгласно 
биологическия пол на референта. В преобладаващата част от случаите обаче 
се има предвид м.р. Рядко ще срещнем случаи като новата аташе, избраната 
конферансие, голямата парвеню, опитната крупие.

Съществителните, които имат обща форма за лица от мъжки и лица от 
женски пол също показват непследователност при съгласуването. Към тази 
група, т. нар. genus communia спадат названия като: роднина, пияница, войвода, 
мижитурка, шушумига, лапнимуха, хаймана, нехранимайка. Към тях трябва да 
отнесем и съществителни като симпатяга, бродяга, скръндза, скица и под. При 
тези съществителни обикновено изборът на обкръжение, т.е. селективната роля 
на рода, е половосъгласуваща: Той е близък роднина/ голям пияница/ невероятен 
скръндза; Тя е близка роднина/ голяма пияница/ невероятна скръндза. 
Асиметрията и в този случай предпоставя отклонения. Някои съществителни 
като нехранимайка променят окончанието – нехранимайко, но се осмислят само 
като название на лица от мъжки пол: Той излезе голям нехранимайко, но не и *Тя 
излезе голяма нехранимайко. При други окончанието –а води до съгласуване в 
ж.р.

Тя пък на какво си представяше, че ще попадне, като й отворят вратата: 
на перверзник, на покрита с брадавици бабичка или на дърта симпатяга 
(Грегоар Делакур „Какво поглеждаш най-напред” превод Валентин Маринов-
Пело, Факел експрес, С., 2013). (срв. Класически простачага ! (ФБ)

Наблюдаваме как независимо от образуваните с наставка -(к)а 
съществителни за професии, длъжности, звания спрямо лица жени, отново е 
налице предпочитание към названието в м.р., като съответното от ж.р. често 
се свързва със снизяваща функция и/или негативна конотация. Трябва да се 
отбележи, че разглежданите езикови употреби следва да се обвържат и със 
социолингвистичните фактори, които ги обуславят. Ще посоча два такива 
фактора, които не са специфично национални. На първо място това е 

Препоръка 1555 (2002)[1] Образът на жените в медиите на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.1. Парламентарната 
асамблея прави препратка към своята Резолюция 1018 (1994) за равенството 
между мъжете и жените по отношение на правата, в която препоръчва да бъде 
изготвен механизъм, чрез който “да се популяризира и съблюдава спазването 
на принципа за това равенство между мъжете и жените”, и насърчава медиите 
също “да популяризират равенството”. 2. Асамблеята отбелязва, че независимо 
от направения в няколко европейски страни видим прогрес, образът на жените в 
медиите като цяло остава негативен и продължава да е стереотипен и сексистки. 
Жените са предимно асоциирани с личния живот, домакинството и семейната 
сфера. Медиите често представят жените като сексуални обекти. Въпреки 
динамичните промени, настъпили в съвременния свят, образът на жените в 
медиите в действителност не се е променил. Затова в 10. Асамблеята настоява 
правителствата на страните-членки да въведат концепцията “сексизъм”, 
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дефинирана като отричане на равното човешко достойнство въз основа на пола, 
в своето законодателство и да се отнасят към нея както към идеята за расизма.

Можем да кажем, че към настоящия момент се наблюдава преимуществена 
употреба на названия в м.р. като се използват половоизпъкващи названия. 
Употребата на съществителни от м.р. за означаване на професионална и 
обществена позиция на жените претендира да елиминира дискриминация по 
полов признак, което половин век по-рано пък води до образуване на съответните 
съществителни от ж.р.

Наградата на фондация „Васа Ганчева” получи Елица Кънчева – 
репортер в предаването „Денят започва с култура“ на БНТ1. 

216 години от рождението на първата жена фотограф в света Анна 
Аткинс отбелязва Google днес. Освен първия фотограф от женски пол, 
Аткинс е и един от най-известните английски ботаници.

Ан Апълбаум е журналист, родена в САЩ, с полско гражданство, 
носител на “Пулицър” за книгата ѝ “Лагерите на смъртта ГУЛаг”. През 
годините тя работи като редактор и колумнист в Economist, Washington Post 
и британските Spectator и Evening Standard. 

На пръв поглед изглежда странно предпочитанието на съществително в 
ж.р. в примера по-долу, имайки предвид, че самата Ориана Фалачи е говорела и 
е настоявала да се говори за нея в професионално качество в м.р.: 

Свръхдоза полемика от най-висока класа има в страниците от Ориана 
Фалачи. Нищо ново, разбира се, тъй като полемиката е естественото 
състояние на скандалната журналистка.

В случая замяната на названието с название в м.р. „скандалния 
журналист”, или дори само „журналиста”, ще промени значението, тъй като 
може да се интерпретира като „всеки (скандален) журналист”. Явно е, че освен 
прагматични и чисто езикови фактори обуславят избора на название.

Вторият социолингвистичен фактор, който искам да отбележа, е 
Истанбулската конвенция и разразилата се около нейното (не)ратифициране 
дискусия. Ще илюстрирам само с един пример – названието съдия, респ. съдийка.

В Конституцията женския пол не се свързва в един параграф с ролята 
на съдия и, извън майчинството чрез раждане, не споменава други функции, 
които определят женския пол. Сега, ние, целокупния континуум от нераждали 
жени, противоконституционно ли се наричаме жени? А самите съдийки що са 
съдийки, а не майки, акушерки и домакини, пита Светла Енчева.

Уважаеми конституционни съдии Кети Маркова, Мариана Карагьозова-
Финкова, Стефка Стоева, Таня Райковска и Цанка Цанкова, Обръщам се към 
Вас в качеството Ви на конституционни съдии, които са жени. 30.07.2018 г.

Петте жени в състава на Конституционния съд, които обявиха 
Истанбулската конвенция за противоречаща на Конституцията последователно 
са представени като съдийки в коментари с подчертано негативна оценка за тази 
им позиция.

Интерес представлява и отразяването на съвпадналата по време реч 
на Малгожата Герсдорф, председател на Върховният съд на Полша пред 
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конференция на Федералния върховен съд на Германия

Речта на съдия Герсдорф:
Какво може да стори председателката на върховната съдебна 

инстанция? Всичко, което ѝ е останало, е словото. (...) На второ място, като 
полски съдия бих искала да използвам възможността да апелирам за повече 
Европа в Европа. (Превод: съдия Васил Петров, Софийски районен съд)

Ми не е честно да нямаме една такава съдия в нашия Конституционен 
съд Ruzha Smilova

В български може да се види как за професии и/или позиции, оценявани 
като престижни, обичайно не се образуват названия за жени с наставка – к-а. 
Напр. президент – *президентка – отнася се не само за държавен глава, но 
също и за президент на фирма (глава е от ж.р., но определението държавен не се 
съгласува по род, а е в м.р.). Също и за секретар в съставното название държавен 
секретар. Макар поредица от жени да заемаха този пост в администрацията 
на Белия дом, няма отбелязан случай на *държавна секретарка. Също 
парламентарен секретар и под. Нещо повече, известна е употребата мъжка 
секретарка с подчертано пейоративно значение. 

Търсих примери за образуване на названия от ж.р. за нови професии или 
дейности като: комуникатор, инфлуенсър, презентатор, блогър. Само за блогър 
има и съответствие блогърка. 

Накрая искам да обърна внимание, че съществува и „обратен” случай – 
използване на название от ж.р. за лице от мъжки пол.

Той иска да е балерина и ще постигне мечтата си на всяка цена
Но всъщност една от тези придворни дами е мъж - Чейс Джонси.
За първи път в историята на съвременния балет мъж танцьор участва 

в спектакъл на женски ансамбъл на международна балетна трупа.
Макар да съществува название балетист, използването на балерина 

изразява желанието за изява в женска роля. Този случай е единичен, но показва, 
че при асиметрия между граматически род и биологичен пол се наблюдават 
сходни процеси и те не се ограничават само в посока назоваване на лица жени със 
съществително в м.р., но и обратно, макар там примерите, които са стилистично 
неутрални, да са по-скоро изключения.

Заключение:
От словообразувателна гледна точка почти от всички названия за 

професии, звания, длъжности може да се образува съществително от съотвения 
на биологичния пол граматически род;

Употребата на названията за лица според професия, звание, длъжност в 
м.р. или в ж.р. се обуславя от доминиращите в обществото представи и нагласи 
и динамично се променя;

Езиковоспецифични явления като определеност/неопределеност, 
генеричност и др. мотивират употребата на едното или другото съществително 
независимо от прагматични и социолингвистични фактори;

Освен в случаите като приложение и като предикативно име при наличие 
на съществително от ж.р. е препоръчително то да се използва като название на 
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лица жени;

Съгласуването на причастните форми в съставното сказуемо са според 
рода (пола) на подлога, а не на предикативното име.
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СЕМАНТИЧНИ РАЗВИТИЯ ПРИ БЪЛГАРСКИТЕ ГЛАГОЛИ ЗА 

ДВИЖЕНИЕ: НАЧИН И ПОСОКА

Трейси Спийд
Съединени американски щати

SEMANTIC DEVELOPMENTS IN THE BULGARIAN MOTION VERB: MANNER 
AND PATH

Traci Speed
United States of America

Abstract: Following Talmy’s (1985) theory positing a typological division in languages 
based on the type of information typically encoded in their motion verbs, this article considers 
the Bulgarian motion verb and how it differs from those in other Slavic languages. While 
most Slavic languages are high manner, satellite-framed  languages, Bulgarian often shows 
preference for path of a motion in a way similar to a low manner verb-framed language and has 
developed new vocabulary accordingly. This may have been influenced by contact with other 
Balkan Romance and Turkish, both of which are verb-framed, low-manner language groups.

Всеки студент по славянски езици, който има късмета да учи и български 
език, сигурно ще забележи доста разлики между българските глаголи за 
движение и тези в другите славянски езици, особено спрямо руските глаголи за 
движение. Една от разликите, която обаче може и да не е очевидна, се състои в 
това колко много от най-често използваните глаголи за движение в българския 
език са иновации, показващи траекторията на движение. Това явление е 
интересно поради известната теория на Леонард Талми (1985), която предлага 
типологично разграничение между езиците според това каква информация се 
кодира в глаголите за движение (в допълнение към самия факт на движението), 
която първо е описана през 1985 и е развита в по-късни изследвания от 2000 
(Талми 1985, 2000).

Едно интегрално движение се състои от фигура (единицата, която извършва 
движението), фон (единицата, която действа като пространствена отправна 
точка за движението/разположението на фигурата), траектория или посока на 
движение (пътят или посоката на движение на фигурата) и начин на движение 
(как фигурата се движи по траекторията). Не е задължително всичките тези 
съставни части изрично да присъстват във всеки случай на движение, но те са 
част от факта на движение. В основата си във всеки глагол за движение се кодира 
фактът на движение, но по-често се кодира и допълнителна информация за една 
от гореописаните единици от интегралното движение в самия глагол: най-често 
това е или начинът на движение, или посоката на движение. Талми постулира 
типологично разделение между езиците според това дали глаголите в даден 
език показват наклонност да кодират начина на движение, или траекторията на 
движение в глагола за движение.

Ако глаголът изразява начина на движение – т.е. понятия като бягам, куцам, 
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клатушкам се, плувам, летя, – тогава траекторията на движение, т.е. посоки като 
нагоре, надолу, навътре, навън, по, около и т.н., се изразява с единица, назована 
от Талми сателит. Така нареченият сателит може да е глаголна представка или 
фраза с предлог. Ако глаголът изразява траекторията на движение – например 
глаголи като влизам, излизам, пресичам, качвам се, обикалям и т.н., – тогава 
начинът на движение, ако се изразява изобщо, е добавен като наречие или друг 
израз за начин с глаголна основа като например бягайки или на бегом.

Езиците, които използват предимно сателитни единици, за да изразят 
траекторията на движение, също така по-често използват глаголи, които 
изразяват начина на движение. Затова такива езици са наричани или сателитно 
рамкирани [satellite-framed], или често посочващи начина на движение 
глаголи [high manner]. Тези, които по-често употребяват глаголи, изразяващи 
траекторията на движение, са наричани или глаголно рамкирани [verb-framed] 
или ограничено посочващи начина на движение езици [low manner].

Нито един език не се отнася изцяло към едната или към другата категория; 
всички показват частична принадлежност и различна степен на принадлежност 
със склонност към единия тип, но с ограничения и изключения вътре в него. 
Например европейските езици са предимно сателитно рамкирани езици, които 
често посочват начина на движение, но романските езици са глаголно рамкирани 
езици, които по-ограничено посочват начина на движение. Всички тези езици 
обаче притежават глаголи от двата типа. Романските езици всъщност имат доста 
глаголи за движение, които изразяват начина на движение, но има известни 
ограничения при използването им – в повече случаи например не се използват 
за движение, при което е налице прекосяване на граница. Английският език 
е с много висока склонност да изразява начин на движение, но въпреки това 
в езика има и глаголи като enter и exit, които са заемки от латински. Оттук 
следва и един интересен и важен факт: езиковият контакт има влияние върху 
предпочитанията в даден език. Не само че английският се е сдобил отвън с 
глаголи за траектория на движение от латински и френски език, а се предполага 
и наличие на конвергенция вследствие на контакт и съжителство между 
романските езици и германските езици, например в Швейцария, в Брюксел и 
в Италия е налице езиков контакт между носителите на германски и романски 
езици. Един съществен аспект в това изследване е въпросът по какъв начин 
българският език се отнася към общия славянски модел, като се вземе предвид 
активният му контакт и с балканските романски езици (не само с румънския, но 
и с наложения някога латински субстратен език), както и с турския език, който е 
глаголно рамкиран и по-ограничено посочващ начин на движение език.

Тези понятия често се поясняват с едни класически примери от Талми, 
които показват различието между сателитно рамкирания английски език (1) и 
глаголно рамкирания испански език (2). 

(1) The bottle floated into the cave (английски)
  Бутилката отплува в пещерата
 Глаголът float описва плавно и свободно движение, обикновено върху 

течност (второто значение за движение във въздуха е по-късно развито). 
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Значението е сходно с плавам, но може би се приближава повече до нося се. 
Макар че английският притежава глаголи, които не изразяват начина на движение 
– например enter или go, – такъв език, който често посочва начина на движение, 
предпочита глаголи, изразяващи в повечето случаи начина на движение, и в 
този език последователно се очаква такъв глагол (Талми 1985, 2000, Берман & 
Слобин 1994, Слобин 1996, 2003, Нарасимхан 2003). Другите глаголи, особено 
enter, не звучат естествено тук и едва ли биха били употребени.

(2) La botella entró a la cueva  (flotando) (испански)
Бутилката влезе в пещерата (плавайки)

На испански обаче произхождащият от латински глагол enter е съвсем на 
място, като се вижда горе. Глаголът entrar няма никакво семантично понятие за 
това как е влязла бутилката в пещерата, а само че е влязла вътре, прекосявайки 
границата между външното пространство и вътрешността на пещерата. За 
носител на българския език буквалният превод няма да е чужд. За тези, които 
говорят по-ограничено посочващ начин на движение език, начинът на движение 
е по-малко важен и последователно по-малко срещан в наративната стратегия. 
В испанския пример има глагол flotar (вж. горе в скобите), който може да се 
добави, ако наистина е нужно, но този глагол не може да се използва като главен 
глагол тук, защото в романските езици има ограничение глаголите за движение 
да се използват за прекосяването на граница: бутилката може да плава, но не в 
пещерата (Слобин 1997, 2004). 

С тези два примера контрастът между сателитно рамкирания английски 
език и глаголно рамкирания испански език ясно се очертава. Ако добавим 
същото изречение в превод на руски (3), ще получим представителен славянски 
пример:

(3) Бутылка заплыла в пещеру (руски)
В руския пример глаголът за начин на движение означава ‘да се носи върху 

повърхността на течност’. Така е и в английския пример. Посоката се указва от 
предлога в. Представянето на начина на движение не е въпрос на избор на руски 
– както  отбелязва Слобин (Slobin 1997, 2004), руският език не притежава общ 
глагол със значението идвам и повече руски глаголи за движение поне подсказват 
начина на движение, а движението по вода обикновено се описва чрез глаголи 
с корен –плыть. 

На български обаче е съвсем възможно да кажеш горното с глагол за 
траектория:

(4) Бутилката влезе в пещерата
Виолета Сотирова отбелязва този пример като “the most natural way 

to express the scene described by the bottle floated into the cave” (Croft, Barddal, 
Hollmann, Sotirova, & Taoka 2010: 216). Ясно е обаче, че това не е единственият 
начин; моята проверка, макар да не претендира за представителна извадка, с 
хора, които говорят български като майчин език, доведе до следните преводи:

(5) Бутилката отплува в пещерата 
(6) Бутилката се завлече в пещерата
(7) Бутилката бавно влезе в пещерата (носена от вода)
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Пример (7) е сходен с руския пример, но друг носител на езика отбеляза, 

че този глагол подсказва целонасочно действие от страната на бутилката. В 
пример (7), като е добавил фразата носена от вода, говорителят сигурно е искал 
да запази информацията, налична в глагола float, но в същото време да използва 
глагол за траектория вместо глагол за движение.

Този последен пример прекрасно показва проблема с избора между 
движението или траекторията, когато има нужда от допълнителна информация 
да се покаже начина на движение. Винаги може да се добави начинът на 
движение, но допълнително натоварва говорителя, който би го избягнал, ако не 
е задължително.

Този факт е важен по две причини: първо, информацията, по-лесна 
за кодиране от лингвистична гледна точка, може да е по-непосредствена за 
говорителя, така че тези, които говорят глаголно рамкиран език, могат да 
поставят друг акцент върху известни аспекти от описанията си, отколкото тези, 
които говорят сателитен рамкиран език. Второ, докато даден език се развива, 
нови думи могат да възникват в зависимост от предпочитанието към единия или 
към другия тип.

Макар че славянското езиково семейство е сателитно рамкирано и често 
посочва начина на движение, моите изследвания показват, че българския език 
има по-висока тенденция да използва глаголи за посока в онези случаи, в които 
сателитно рамкираните езици по-често биха използвали глаголи за начин на 
движение. Такива глаголи са налице в езика и също се използват, но обикновено 
заедно с глаголи за посока, които биха били избягвани в много сателитно 
рамкирани езици като английския например. Ето примери от разкази, записани 
от Михаил Арнаудов през първите години на ХХ век; първият показва глагол за 
начин на движение, който очакваме в често посочващ начин на движение език, а 
вторият описва много подобен случай, но употребява глагол за посока:

(8) Дяволът, като си знаял името, изскокнал из кладенеца
(9) Детето, като чуло гласа на майка си, и то излязло [също от кладенец]
И друг подобен пример:
(10) Овчарят отвързал чувала и Хитър Петър излязъл, а намясто него 

влязъл овчарят
Тези примери показват употребата на именно два глагола от един и същ 

корен, излизам и влизам. Има още един често срещан глагол с този корен, слизам, 
който е за движение надолу. Заради представката може да се зададе въпросът: 
дали тези глаголи са истински глаголи за посока, според определението на 
Талми. Според него, сателитно рамкираните глаголи за движение могат 
да използват представки, за да укажат посока, и в-, из-, и с- без съмнение са 
представки за посока. Тук имаме обаче необикновени условия, защото коренът 
на глагола не изразява нищо освен факта на движение. Без представките, вече 
няма самостоятелен глагол -лизам/-ляза и коренът вече не изразява начин на 
движение.

В повечето от славянските езици в основата на системата на глаголите 
за движение има един комплект от базови глаголи. Например и в руския, и в 
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босненския,  и в сръбския, и в хърватския език има много глаголи за движение, 
производни от корена ходить/идти (на руски) или ići (на босненски, сръбски и 
хърватски).

Тази система до известна степен се е развила по-различно в българския 
език. (Има известни сходства и с босненския, сръбския и хърватския, но това 
е извън рамките на тази статия; за анализ на тези езици, прилагащ същата 
теоретична схема, виж Filipović 2007.) При много от основните глаголи за 
движение добавянето на представка не произвежда глагол от свършен вид 
с пространствено значение според представката, а глагол с метафорично 
значение. Например, изходя/изхождам не означава излизам, което някой може 
да очаква от компонентните части. Заради такива разлики в българската система 
са възникнали нови основни глаголи за движение, включително онези със 
суплетивната  основа –лизам/-ляза, и броят представки, редовно използвани с 
даден глагол за движение, е често по-малък, въпреки че българската глаголна 
система като цяло обилно употребява глаголни представки. Интересно е, че 
много от действията, които се изразяват на руски или на босненски, сръбски и 
хърватски през основен глагол за ходя с добавена представка, на български се 
изразяват с глагол с друга основа, с изключение на ходя. В резултат системата 
е по-малко предсказуема – глаголите за движение с представка на руски или на 
босненски, сръбски и хърватски може да нямат сходен глагол с представка на 
български или когато глаголът на български използва представка, основата може 
да е съвсем различна от съответната форма на другите славянски езици.

Доказателства за тенденциите за това как се използват българските 
глаголи за движение се намират и в устния език, и в художествената литература, 
и в преводите на български език от други езици. За моите изследвания съм 
използвала всички тези извори: записах разкази от носители на езика; анализирах 
събития с движение в различни творби от българската художествена литература; 
сравних преводите на глаголите за движение от два сателитно рамкирани и 
често посочващи начин на движение езика (английски и немски) и два глаголно 
рамкирани, по-ограничено посочващи начин на движение езика (турски и 
португалски) на български, сръбски, и руски. Заключенията ми са основани на 
работата като цяло, но в тази работа става въпрос само за устните разкази.

Записах интервюта с 27 носители на езика от Североизточна България, 
които преразказват разказ от една детска книга без текст, само с картинки. 
Книгата се казва Frog, Where Are You? или Жабо, къде си? и вече е използвана от 
много езиковеди за такава цел на много различни езици. Тази книга се използва 
не само защото картинките естествено извличат такива глаголи, но и защото 
данните са лесно сравними от един език на друг, тъй като става въпрос за едно 
и също събитие. 

Картинките илюстрират историята на едно момче и жабата му, която 
избягва от дома. Момчето тръгва да я търси и по пътя преживява много 
приключения. Като разказват разказа със своите думи, разказвачите трябва да 
използват много глаголи за движение. Има приблизително 12 събития, които 
изискват глаголи за движения; по-долу давам примери за три от тях. За повече 
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примери и подробности, виж по-ранната ми статия от 2015 (Speed 2015).

В първото събитие, докато момчето и кучето спят, жабата избягва от буркана 
си. Всичко в картинката намеква тайно и внимателно действие от страната на 
жабата, а за такава дейност в често посочващ начин на движение език се очаква 
глагол за начин на движение. Всъщност много носители на български език са 
използвали такъв глагол (включително тези в първите два примера). Примери 
(11) и (12) показват глагол за начин на движение – в първия случай, с глагол, 
който се очаква да изрази движение от страната на жаба (въпреки че рисунката 
не показва жабата да скача) и второто с глагол, който показва подмолността на 
движението.

(11) Жабата изскочила от буркана
(12) [Жабата] се измъкнала от буркана и избягала незнайно къде
Както в пример (13), осем от 27-те разказвачи са използвали глагола 

за посока излизам. От осемте примера с излизам избрах точно този, защото 
използването на наречието тайно показва, че това качество на действието е 
било очевидно, а все пак глагол за посока е избран. 

(13) През нощта палавата жаба излязла тайно от буркана
Интересното е, че процентът от тези, които са използвали глагол за посока, 

съвпада приблизително с процента глаголи за посока, използван от носителите 
на език, по-ограничено посочващ начин на движение и глаголно рамкиран 
като турския, изследвал от Слобин и Юзчалишкан (Özçalışkan и Slobin 2003), 
показван с пример (14).

(14) Kurbağa kavanozdan dışarı çıkmış 
  Жабата от буркана навън излязла  

Във второто събитие момчето се качва на дърво. 85% от участниците 
споменават това събитие. Използваните глаголи са: качвам се, покачвам се и 
покатервам се. От всички тези, първият, качвам се, е чист глагол за посока. 
Без възвратното местоимение се обаче, този глагол не е глагол за движение. 
Босненският, сръбският и хърватският езици също притежават този глагол, 
но без значението за движение. Изглежда че глаголът качвам няма славянски 
произход, а е заемка от балкански латински със сходна форма на румънски a 
acăţa, която означава ‘кача’, а няма значение за движение. Тоест, този глагол като 
глагол за движение е българско нововъведение. 40% от носителите на езика са 
употребили този глагол в конструкция от тип (15), а 27% са използвали глагола 
покатервам се, който показва начин на движение, както в пример (16).

(15) Малкото момченце се качило на дървото
(16) Гого се катери на едно дърво
В третото събитие се вижда бухал, който явно се е събудил заради момчето 

и се показва изведнъж. Това събитие получава най-много внимание в научната 
литература по тази тема. Носители на руски език по-често използват глагол с 
корен ‘летя’. Такъв глагол се вижда в пример (17), но това не е често срещано 
сред моите участници. За тях внезапността явно е била най-забележителното 
качество тук. Най-много от тях (46%) са използвали глагола изскоча, за да опишат 
това събитие, а само двама, тоест 8% от тези, които са споменали събитието, са 
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избрали глагола излетя. 

(17) От хралупата излетял един бухал    
(18) От хралупата изскочила една сова  
Техният брой обаче е по-малък от този на хората, които са използвали 

глагола за траектория излизам, които са 9 на брой; пример (19) е типичен. Този 
носител на езика е използвал наречието изведнъж, за да внуши внезапност, но 
и за да използва глагол за траектория. Пример (20) представлява изказването 
на човек, който първо е използвал излизам, но явно след това е искал да уточни 
начина на излизането.

(19) Оттам изведнъж излезе един бухал и размаха своите криле  
(20) Оттам излезе нощната птица бухал; тя излетя от хралупата
В заключение, целта на тези примери е да покаже, че българският език 

е по-предразположен към глаголите, които показват посока на движения, 
отколкото някои други славянски езици, в това число и руския. По силата на 
тази тенденция към глаголите, посочващи посока на движение, българският 
език в това отношение се приближава към другите балкански езици и изглежда 
всъщност много подобен на съвременния гръцки език. Според Талми (Talmy 
2000), гръцкият е разположен някъде между двата типа езици и поради езиковия 
контакт и съжителство е логично да се очакват подобни промени и в българския 
език. С оглед на тази посока на развитие с честа употреба на глаголи, посочващи 
посока на движение, възникват нови глаголи, които показват посока вместо 
начин на движение и процесът се усилва. Такива промени заслужават повече 
изследване в сферата на отношенията между езиците в балканския езиков съюз.  
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ПРАГМАТИКА ВИДОВЫХ ФОРМ ИМПЕРАТИВА В РУССКО-
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PRAGMATICS OF ASPECTUAL FORMS OF IMPERATIVE IN THE RUSSIAN-
BULGARIAN PARALLEL CORPUS
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Abstract: With reference to the Bulgarian National Corpus and basing on the theoretical 
and methodological grounds of the St. Petersburg Typological School, the paper examines 
pragmatic, grammatical and contextual conditions that determine the choice of verbal aspect in 
the Bulgarian synthetic imperative in contrast with the rules of aspect distribution in Russian. 
The factors determining aspect choice in both languages are being taken to test against the 
corpus data.

Key words: negation,  imperative, aspect, interaction of verbal categories, Bulgarian, 
Russian

Употребление видовых форм в императиве, включая разнообразные 
прагматические и семантические эффекты видового распределения, получило 
достаточно широкое освещение в славистической литературе. Отмечено, что 
сфера применения глаголов НСВ в южнославянском синтетическом императиве, 
включая болгарский, значительно сокращена [напр., Станков 1976: 87–91; 
Чакърова 2009; Бенаккио 2004, 2010 и др.]. Менее отчетливо описаны случаи 
конкуренции видов в зависимости от лексической семантики глагола, от разной 
конвенциализации выражений, включающих императив, от социального статуса 
собеседников и других факторов, а также условия выбора только глаголов НСВ.

В данной статье на материале параллельного русско-болгарского 
корпуса будут протестированы основные (заведомо не все) грамматические, 
прагматические и контекстуальные условия для выбора глаголов СВ и НСВ 
в болгарском синтетическом императиве в сопоставлении с аналогичными 
закономерностями в русском языке. Теоретико-методологической основой 
исследования являются положения, изложенные в работах по императиву 
Петербургской типологической школы, прежде всего [Храковский 1990; 
Бирюлин, Храковский 1992; Храковский, Володин 1986].

Материал в данной статье представляет собой выборку из русско-
болгарского параллельного корпуса (далее РБПК), размещенного на сайте 
Национального корпуса русского языка (http://ruscorpora.ru/search-para-bg.
html). При этом отбирались только те случаи, где и в русском, и в болгарском 
переводном материале использованы синтетические формы, а это, как правило, 
ситуации, в которых выражаются призывы к осуществлению ближайших во 
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времени действий. Ограничение выборки только синтетическими формами 
объясняется тем, что вопрос о русских параллелях болгарской да-конструкции 
требует отдельного объемного описания. При выборе да-форм работают иные 
правила и закономерности, а также существует значительная зона конкуренции 
аналитических и синтетических форм.

Далее последовательно рассмотрим положительные, а затем 
отрицательные формы синтетического императива. Отрицательным формам 
уделено наименьшее внимание, т.к. видовое распределение здесь в обоих языках 
хорошо структурировано и в целом получило уже достаточное научное описание: 
распределение видов в контексте отрицания не имеет прямой обусловленности 
типом действия или прагматическими задачами. Напомним, что в русском 
языке вид в императиве при отрицании служит семантической специализации – 
выражению либо прохибитивной, либо превентивной семантики. В болгарском 
языке, где существует запрет на сочетание императива СВ с отрицанием, 
единственно возможная форма НСВ служит выражению прохибитивного 
значения, см., напр. [Иванова 2017].

Выбор вида в положительной форме императива обусловлен другими 
факторами. Здесь видовое распределение зависит, во-первых, от типа действия 
(узуальное или единичное, совершающееся или нет), к которому побуждается 
адресат, и, лишь во вторую очередь, от прагматической нагруженности видовых 
форм в условиях выбора.

1. Синтетический императив: положительные формы

Положительные формы синтетического императива в русском и болгарском 
языках образуются от глаголов НСВ и СВ. Основное внимание при анализе 
видов в императиве обоснованно уделяется ситуациям, в которых допустимы 
глаголы НСВ, поскольку именно их употребление в императиве требует особой 
мотивировки: НСВ в императиве предстает чаще всего не в основном (актуально-
длительном) значении, а со значением начала действия, ср.: «… В императиве 
широко представлено начинательное значение НСВ (которое в индикативе 
отмечается только для форм будущего времени): иди = ‘пойди’, а не ‘продолжай 
идти’ (ср. идет = ‘продолжает идти’), читай = ‘начинай читать’» [Добрушина 
2014]1, см. подтверждение этому в примере (1), где говорящий разъясняет свою 
просьбу быстрее начать говорить:

(1) Рассказывайте:IPFV, рассказывайте быстрее! То есть быстрее 
начинайте, а рассказывайте-то не быстро! (Б. Акунин). – Разказвайте, по-
бързичко разказвайте! Тоест по-бързичко започнете, а не разказвайте бързо! 

1 См. также наблюдения  И. Б. Шатуновского [2009: 247–249] о функционировании видов 
в повелительном предложении. Та же аргументация применяется и при рассмотрении  
выбора видов в будущем времени, ср. мысль Ю. П. Князева «…глаголы СВ в будущем 
времени вполне могут сохранять свое основное значение, а модификации подвергается 
видовое значение глаголов НСВ. Следовательно, именно функции будущего времени 
НСВ требуют специального рассмотрения, а их употребление - особой мотивировки» 
[Князев 2014: 55].
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(пер. С. Бранц).

Поэтому важнее всего определить для данного языка круг ситуаций,  в 
которых требуется НСВ или же он вступает в конкуренцию с СВ. Межъязыковые 
сопоставительные наблюдения предшествующего периода выявили, что 
частотность употребления императива НСВ в болгарском языке, по сравнению 
с русским языком, меньше, поскольку в болгарской императивной форме НСВ 
«эмоционально-модальные оттенки» фамильярности или готовности к действию 
«выражаются с большей очевидностью, чем в русском языке» [Станков 1976: 
99–101]. Тем не менее есть контексты, где основания для выбора вида во многом 
близки к таковым в русском языке, указанным, напр., в [Храковский 1990: 217–
230], см. и далее 1.1. и 1.2. Таким образом, требуется очертить, с одной стороны,  
круг побудительных ситуаций, где употребление НСВ в болгарском языке не 
имеет отличий от русского, и круг ситуаций, различающихся выбором вида и 
имеющих разные прагматические эффекты.

Употребление положительного императива СВ и НСВ далее будет 
рассмотрено в нескольких различающихся типах контекстов [Храковский 
1990: 217–230]: 1) неоднократные и узуальные действия; 2) совершающиеся 
(текущие) действия; 3) каузация к новой ситуации («смена ситуации»); 4) другие 
употребления (апеллятивные, пермиссивные). Случаи транспозиции императива 
в данной статье не затрагиваются.

1.1. НСВ при  неоднократных и узуальных действиях
В обоих языках используется императив НСВ (без возможности замены 

его на СВ) для каузации неоднократных, узуальных действий, обычно 
не локализованных во времени. Эта область употребления императива НСВ 
связывается с общефактическим видовым значением [Храковский 1990: 221]. 

Контекст обычно содержит в себе показатели неоднократности, 
цикличности, узуальности. Каузироваться может выполнение нереферентных 
действий (рекомендации, правила, принятые в данном обществе), см. об этом 
[Храковский 1990: 220–221]), но также и советы и рекомендации конкретным 
лицам. Примеры из РБПК, представляющие художественный стиль, показывают 
преимущественно второй тип употребления, см. пример (3); призывы первого 
типа единичны и представлены в редких контекстах встроенной цитатации, как 
в (2):

(2) Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему 
брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись 
«Берегись:IPFV трамвая!» (М. Булгаков). – Завъртя го и тъкмо да стъпи върху 
релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина: в стъклената кутия 
пламна надпис: „Пази се:IPFV от трамвая!» (пер. Л. Минкова).

(3) Ради Бога, вы мне всегда сообщайте:IPFV сразу о таких вещах 
(М. Булгаков). – За бога, веднага ми съобщавайте:IPFV за такива неща! (пер. 
Б. Мисирков).

Синтетический императив от глаголов СВ для выражения узуальных 
действий может быть употреблен только при соответствующей поддержке 
контекста, позволяющей истолковать предикацию как обозначение 



Книга 5, 2018
нелокализованной во времени ситуации. Так,  предложение (4а), вне контекста 
понимаемое как призыв к однократному действию, может быть встроено 
в узуальный контекст (4б). При использовании НСВ узуальное прочтение 
осуществляется и вне контекста; оно возможно как при общем совете (4в), так и 
совете конкретному лицу (4г): 

(4) а. Прежде чем открыть дверь, посмотри:PFV в глазок. б. Папа, 
будучи жив, неустанно повторял: «Прежде чем открыть дверь, посмотри:PFV 
в глазок». в. Смотрите:IPFV в глазок, прежде чем открыть дверь. г. Папа, 
будучи жив, неустанно повторял: «прежде чем открыть дверь, смотри:IPFV 
в глазок» (Т. Полякова). 

1.2. Выбор вида при каузации к продолжению.
Если каузируется уже совершающееся действие, в обоих языках 

выбирается, как правило, глагол НСВ. 
1.2.1. Целью, ради которой говорящий каузирует уже совершающееся 

действие, может быть: а) стимулирование продолжения действия, для того чтобы 
предотвратить его прекращение или преодолеть колебания адресата побуждения; 
б) возобновление прерванного действия с целью его незамедлительного 
продолжения. Хотя в ситуациях  (а) и (б) реализуются разные значения НСВ 
– в первом случае актуально-длительное, во втором, скорее, общефактическое, 
– в повелительных предложениях различие между ними часто нейтрализуется 
[Храковский 1990: 223]. 

В лингвистической литературе уже хорошо описан набор контекстных 
показателей, подчеркивающих данное толкование императива НСВ: 
редупликация глагола (лежи, лежи); „поощряющая“ лексика, см. в наших 
примерах ну, ничего, ладно, пожалуйста, не стесняйся; возможность введения 
местоименного подлежащего, как в (7)-(8). Характерной особенностью 
болгарского языка является включение модальной частицы си как показателя 
продолжающегося действия [Иванова, Петрова 2017: 94], см. переводы примеров 
(5)-(6):

(5) Ну, мамочка, я же тебе сказал, это недоразумение, успокойся, 
пожалуйста, лежи:IPFV (А. Рыбаков). – Хайде, мамичко, нали ти казах, това е 
недоразумение, успокой се, моля ти се, лежи си:IPFV (пер.З. Петрова).

(6) Кто тебя бил? – глухо спросил Артем. – Прохошка. – Ладно, лежи:IPFV. 
Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел (Н. Островский). – Кой те би? 
– глухо попита Артьом. – Прохошка. – Хубаво, лежи си:IPFV. Артьом облече 
кожуха и излезе, без да каже дума (пер. Л. Стоянов).

(7) Ты пей:IPFV чай, пей, не стесняйся. Конфеты нравятся? (Т. 
Полякова). – Пий:IPFV, пий чай, не се стеснявай. Харесват ли ти бонбоните? 
(пер. И. Митева).

(8) Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле 
которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой 
армейские одеяла. – А ты, друг, сиди:IPFV, сиди, не наше это, мужское дело 
– пеленать! (Б. Полевой) – Дегтяренко все се надигаше да погледне приятеля 
около когото шътаха жените, като го завиваха в сиви, донесени от сестрата 
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войнишки одеяла. – А ти, приятелю, седи:IPFV, седи, това не е наша, мъжка 
работа – да повиваме! (пер. К. Георгиева).

Корпусный материал показывает и (менее частотный) выбор СВ в 
болгарских переводах. Межъязыковые сопоставления, тем не менее, здесь 
проводить затруднительно из-за небольшого числа примеров в РБПК для таких 
ситуаций. К тому же переводчик в некоторых случаях может предложить и свою 
трактовку положения дел. Так, в (9) в оригинальном тексте второй выделенный 
глагол является призывом к продолжению действия (с целью предотвратить его 
прерывание), а в болгарском переводе последнее употребление глагола седнете 
предполагает ситуацию повторного призыва к действию, еще не начавшемуся, 
т.е., по сути, повтор редуплицированного приглашения к однократному действию 
в том же отрывке (Седнете, гълъбчета, седнете); подобный тип ситуации будет 
рассмотрен в п. 1.3.

(9) В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с 
палочками, с кулечками ягод и семечек… Старичок сейчас же сорвался с места. 
– Садитесь:IPFV, голубчик, садитесь, – и чуть не насильно усадил рыжего 
парня на костылях, с забинтованной ногой на свое место. – Ничего, ничего, 
сидите:IPFV, не беспокойтесь, мне сейчас выходить. Для пущего правдоподобия 
старичок со своими тяпками и граблями сделал даже движение к двери (пер. 
Б. Полевой) 

Във вагона влязоха няколко ранени в пижами, с патерици и бастуни, с 
пакетчета ягоди и семки. Сигурно бяха от някакъв санаториум за оздравяващи 
и бяха ходили на тукашния пазар. Старчето веднага скочи от мястото си: 
– Седнете:PFV, гълъбчета, седнете:PFV – и едва ли не насила настани на 
мястото си червенокос момък с патерици и бинтован крак. – Нищо, нищо, 
седнете:PFV, не се безпокойте, аз ей сега ще сляза. За да ги убеди в това, той 
дори пристъпи към вратата с лопатите и греблата си (пер. К. Георгиева)

Выбор СВ в болгарском переводе может объясняться и ограничениями, 
действующими для конкретных лексем. Напр., глагол НСВ продължавам 
практически не используется в императиве, обычно заменяясь другими 
синонимичными средствами, поэтому в переводе (10) выбрана форма СВ 
продължа: 

(10) Слава так замечательно про музыку рассказывает! – 
воскликнула Алтын с совершенно несвойственной ей восторженностью. 
– Продолжайте:IPFV, Слава, продолжайте (Б. Акунин). – Слава така 
прекрасно говори за музиката! – възкликна Алтън с абсолютно неочаквана 
възторженост. – Продължете:PFV, Слава, продължете! (пер. С. Бранц).

1.2.2. Если каузируется выполнение уже известного действия, а 
«прескрипция нацелена на то, чтобы действие выполнялось определенным 
образом, т.е. с конкретным качественным параметром» [Храковский 1990: 
225], то, в целом, предпочтителен также НСВ, ср. и толкование М. Жеревой 
высказывания Говорете по-ясно! как имеющего прагматическую пресуппозицию 
ʻВы не говорите достаточно ясно’ [Жерева 2011: 126]:

(11) Не слышу! Говорите:IPFV громче! Случилось? Что случилось? 
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(А. Беляев). – Не чувам! Говорете:IPFV по-силно! Случило се? Какво се е 
случило? (пер. А. Траянов).

Подобным же образом устроены и призывы продолжать действие со 
сменой локализации:

(12) Иди, иди отсюда, женщина, торгуй:IPFV где-нибудь на базаре, – 
грубо отвечали стражники (Л. Соловьёв). – Върви, върви си оттук, жено, 
търгувай:IPFV нейде другаде, на пазара – грубо отговаряли стражарите 
(С. Бакърджиев).

Говорящий может соотносить действие, выполняемое иным образом, 
не с тем же самым, а с новым действием, предполагая «смену ситуации» (см. 
ниже тип ситуации 1.3). Это открывает возможность для СВ. В переводе (13) 
использован императив СВ седни. Хотя  в принципе требование сидеть, не болтая 
ногами, не обязательно имеет в виду смену позы, но болгарский переводчик 
выбирает именно ориентацию на другое действие, а именно: чтобы сидеть как 
«благородный ребенок», Коля не только не должен болтать ногами, он должен 
вообще принять другую позу (напр., сесть глубже, сложить руки):

(13) …а ты, Коля, не болтай ножками; сиди:IPFV, как благородный 
ребенок должен сидеть (Ф. Достоевский). – …а ти, Коля, не си клати крачетата; 
седни:PFV, както трябва да седи едно благородно дете (Г. Константинов).

1.3. Видовое распределение при «смене ситуации» и побуждении к 
началу действия.

При обозначении однократных действий, а также последовательности 
кратных действий, представляемых как завершенные, не наблюдается прямых 
межъязыковых параллелей в употреблении видов, а в большинстве случаев 
присутствует и конкуренция видов в рамках одного языка. Эта конкуренция 
становится возможной потому, что НСВ способен реализовывать  в императиве 
«начинательное» значение.

Для русского языка общая закономерность выбора вида состоит в том, 
что, если «исполнитель не ожидает конкретной прескрипции и не готов к ее 
исполнению, то употребляется форма СВ, а если ожидает и готов ее исполнить, 
– форма НСВ ˂...˃ Предварительная информированность и подготовленность 
исполнителя приводят к тому, что форма НСВ просто сигнализирует о 
необходимости без какого-л. временного интервала, т.е. немедленно, приступить 
к выполнению действия» [Храковский 1990: 222–227]. Иначе говоря, если еще 
до произнесения повелительного предложения исполнитель осведомлен о том 
действии, которое ему предстоит выполнить, или же догадывается о нем по 
ситуации, то избирается форма НСВ [Рассудова 1982: 134]. 

Это хорошо иллюстрируют примеры (14) и (15). Так, в (14) первое 
требование Выверните карманы неожиданно для адресата, поэтому выбран 
глагол СВ, а при повторной каузации использован глагол НСВ. Иной случай 
представлен в примере (15), где глагол  НСВ использован не только при втором, но 
и при первом употреблении; это вполне объяснимо ситуацией, предполагающей 
необходимость платить, о чем  исполнитель, разумеется, знает:

(14) Выверните:PFV карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? 
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Выворачивайте:IPFV! (Н. Островский) – Обърнете:PFVджобовете си! Хайде, 
по-живо! Не чувате ли? Обръщайте:IPFV! (пер. Л. Стоянов).

(15) Плати:IPFV! – И ухватила Кольку за рукав. – Плати:IPFV 
давай! (А. Приставкин). – Плащай:IPFV! – и сграби Колка за ръкава. – Айде 
плащай:IPFV! (пер. З. Петрова).

Эта общая тенденция (не являющаяся категорическим правилом, 
поскольку важна также лексическая семантика глагола,  прагматические 
факторы и др. [Храковский 1990]), конкретизируется в более частных случаях, 
см. далее 1.3.1 и 1.3.2. Более простую ситуацию представляет собой каузация 
продолжительного гомогенного действия: здесь обычен выбор НСВ в 
обоих языках (16). Далее примеры подобного типа рассматриваться не будут.

(16) Гуляйте:IPFV, хлопцы, пришел наш праздник! (Н. В. Гоголь) – 
Лудувайте:IPFV, момчета, иде нашият празник! (К. Константинов).

1.3.1. Если выполнение действия каузируется повторно или необходимость 
его выполнения очевидна, т.е. «если каузируется выполнение действия, которое 
должно было начаться еще до произнесения прескрипции» [Храковский 1990: 
224], в русском языке НСВ предпочтителен. Не исключен и НСВ в болгарских 
переводах, см. (14)-(15) выше или (17).

(17) Ну, ну! входите:IPFV же, коли хотите; я здесь! – крикнул он из окна 
(Ф. Достоевский). – Хайде, хайде, влизайте:IPFV, ако искате; тук съм! – извика 
той от прозореца (пер. Г. Константинов).

Примеры с СВ императива в русском оригинале в указанных ситуациях 
тоже встречаются, но они, как правило, связаны с лексико-семантическими 
ограничениями  при выборе вида:

(18) Человека, которому противно пить, можно поистине считать 
счастливым. Но это имеет и кое-какие обратные стороны. Главное – это 
пререкание с окружающими. – Да выпейте:PFV немножко, будет вам 
ломаться! (М. Кольцов). –Човек, на когото не му понася да пие, наистина може 
да се смята за щастлив. Но това си има и своите тъмни страни. Главно – 
пререканията, с околните. – Пийнете:PFV малко де, стига сте се превземали! 
(В. Райчев).

Болгарские переводы, однако, показывают преимущественное 
употребление СВ при выражении очевидного для данной ситуации, ожидаемого 
от исполнителя действия: 

(19) Не пойдет, – покачал тот головой. – Давайте:IPFV деньги 
(Т. Полякова). – Няма да стане – завъртя глава той. – Първо дайте:PFV парите 
(пер. И. Митева).

(20) Ну же, берите:IPFV досье (Б. Акунин). – Хайде, вземете:PFV 
досието (пер. С. Бранц).

(21) Входи:IPFV, Митюша, входи, здесь я (Б. Акунин). – Влез:PFV, 
Митюша, влез, тук съм (пер. С. Бранц).

Следующий пример из РБПК демонстрирует, что в болгарском переводе 
выбирается СВ даже при нетерпеливом побуждении в ситуации очевидности и 
ожидаемости выполнения действия:
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(22) Довольно объяснений! Показывайте:IPFV! – крикнул кто-то с 

галерки (А. Беляев). – Стига обяснения! Покажете:PFV! – извика някой от 
галерията (пер. З. Стайков).

(23) Граждане! – вдруг рассердилась женщина, – расписывайтесь:IPFV, а 
потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии разношу. Варенуха, не 
спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла 
(М. Булгаков). – Граждани! – разсърди се жената. – Разпишете се:PFV, пък 
после мълчете колкото си щете! Аз разнасям светкавични! Без да откъсва 
поглед от телеграмата, Варенуха драсна разкривен подпис в тетрадката и 
жената изчезна (пер. Л. Минкова).

Особый случай для видового распределения в русском языке представляет 
собой употребление в императиве глаголов изменения позиции (сесть, встать, 
подняться, лечь). Будучи не категорически моментальными, т.е. допускающими 
некоторую продолжительность их выполнения, они звучат (в русском языке) в 
форме НСВ как более вежливые, как бы допускающие неспешное и несуетливое 
их выполнение. Особенно это очевидно для «этикетной» формы мн.ч., ср. 
Входите, садитесь и Войдите, сядьте; Ложитесь, больной и Лягте, больной. 
Поэтому никакой настойчивости или подчеркивания немедленного «приступа 
к действию» при использовании НСВ здесь не наблюдается: более того, эти 
значения выражаются императивом СВ более отчетливо. См. настойчивую 
повторную каузацию с императивом СВ в (24):

(24) Да сядьте:PFV же, дон Румата, прошу вас! У меня болит шея. 
Румата послушно опустился на скамью (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). – Но, 
дон Румата, седнете:PFV, моля ви се. Боли ме шията. Румата послушно седна 
на скамейката (пер. С. Владимиров).

В болгарском языке, по-видимому, этой специфики глаголов позиции нет: 
императив СВ выбирается как при каузации повторного (9) или очевидного 
и ожидаемого действия (25), где в русском языке – НСВ, так и в контекстах 
ситуаций типа 1.3.2. (см. там же статистику для данного глагола).

(25) Да что вы всё стоите? – будто спохватился Свидригайлов. – В 
ногах правды нет. Садитесь:IPFV. Он хотел пододвинуть другой стул, но 
Порфирий Петрович опередил его (Б. Акунин). – Защо стоите? – сякаш се 
усети Свидригайлов. – Седнете:PFV. И понечи да му придърпа другия стол. Но 
Порфирий Петрович го изпревари (пер. С. Бранц).

1.3.2. Если каузируется выполнение нового действия, о котором говорящий 
не был осведомлен, то в таких ситуациях выбор вида наиболее труден для 
объяснения, нет и жестких правил видового распределения. Самый очевидный 
для выбора формы императива контекст – это указание на комплексный характер 
действия, выражаемого СВ, и на продолжительность действия, выражаемого 
НСВ:

(26) Заеду за вами ровно в час. Оденьтесь:PFV по-человечески, 
причешитесь:PFV и ждите:IPFV (Б. Акунин). – Ще мина да ви взема точно 
в един. Облечете се:PFV като бял човек, срешете се:PFV и ме чакайте:IPFV 
(пер. С. Бранц).
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Форма СВ в русском языке обычно употребляетсяи в иных случаях 

побуждения исполнителя к новому (не очевидному для него) действию, как в (27). 
На этом фоне глагол НСВ показывает, что «каузируется выполнение действия, 
которое в соответствии с ситуацией должно выполняться непосредственно 
после произнесения прескрипции, и прескрипция лишь нацелена на то, 
чтобы проинформировать об этом» [Храковский 1990: 224], как в (28)-(32). 
РБПК и в этом случае иллюстрирует регулярное употребление СВ в болгарских 
переводах: 

(27) Вот здесь, – он достал из портфеля папку со скоросшивателем, – 
полное досье. Почитайте:PFV, прикиньте:PFV. Если кто и сообразит, как 
выйти на Игоря, то только вы (Б. Акунин) – Ето тук – извади от чантата 
папка с пружинка – е пълното му досие. Прочетете:PFV го, преценете:PFV. 
Ако някой е в състояние да се свърже с Игор, това сте само вие (пер. С. Бранц).

 (28) Возвращайтесь:IPFV к себе (А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий). – 
Върнете се:PFV, откъдето сте дошли (пер. С. Владимиров).

(29) Поднимайтесь:IPFV наверх, но за ворота не выходите 
(А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий). – Качете се:PFV горе, но не излизайте 
навън (пер. С. Владимиров).

(30) Говорите:IPFV адрес. Дедок назвал адрес, а Ритка добросовестно 
его записала, сообщив, что подъедем мы примерно через час (Т. Полякова). – 
Кажете:PFV адреса си. Дядото посочи адреса си, а Рита добросъвестно го 
записа и му съобщи, че ще отидем там някъде след около час (пер. И. Митева).

(31) Лезьте:IPFV на печку, а мы с мамой в каморе переспим (Б. Полевой). 
– Качете се:PFV на печката, а ние с мама ще преспим в килерчето (пер. 
К. Георгиева).

(32) «Лови:IPFV!» – крикнула Оля и, быстро-быстро перебирая крепкими 
загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий заливной 
берег и в изумрудную зелень цветущих лугов (Б. Полевой). – Хвани:PFV ме! – 
извика Оля и като подмяташе бързо-бързо здравите си загорели крака, побягна 
през пясъчната ивица по полегатия мочурлив бряг към изумрудно зелените 
разцъфнали ливади (пер. К. Георгиева).

В болгарском языке глаголы НСВ употребляются лишь в тех контекстах, 
в которых отношение говорящего к адресату характеризуется как близко-
дружественное или как пренебрежительное, фамильярное или грубое, см. и в 
[Ницолова 2008: 406]:

(33) Саша, быстренько одевайтесь:IPFV, едем, – приказал он девочке, 
гордый блестяще проведенной беседой (Б. Акунин). – Саша, обличайте се:IPFV 
бързо, отиваме – нареди той на момичето, горд от бляскаво проведения 
разговор (пер. С. Бранц).

(34) Забирай:IPFV свою мелочишку и исчезни:PFV, пока я не разозлился 
(Т. Полякова). – Взимай:IPFV тези жалки пари и изчезвай:IPFV, докато не съм 
се ядосал (пер. И. Митева).

Обратим внимание, что один лишь критерий «нетерпеливого побуждения» 
в отсутствие фамильярности, грубости в общении не ведет в болгарском языке 
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к выбору СВ, в отличие от русского, ср. видовое различие императивных форм 
русского и болгарского языков при нетерпеливом, но не грубом призыве в (35)-
(36):

(35) «Где же мои чулки? Обувай:IPFV же меня, ну!» Она выставила 
действительно восхитительную ножку ˂…˃ Я засмеялся и начал натягивать 
на нее шелковый чулочек (Б. Акунин). – Но къде са ми чорапите? Хайде, 
обуй:PFVме де, хайде! Тя подаде наистина възхитително краче… Аз се засмях 
и почнах да ѝ обувам коприненото чорапче (С. Бранц).

(36) …в доме повсюду мои отпечатки! Звоните:IPFV своему депутату, 
шеф, отмазывайте:IPFV меня!... Дрожащим пальцем Ника набрал телефон 
Сивухи (Б. Акунин). – А в къщата и навсякъде е пълно с мои отпечатъци! 
Звъннете:PFV на оня вашия депутат, шефе, измъкнете:PFV ме! С 
разтреперани пръсти Ника набра телефона на Сивуха (пер. С. Бранц).

Если в болгарском языке необходимо выразить подчеркнутое нетерпение, 
форму императива СВ сопровождают побудительными частицами, как де, хайде 
в примере (35) выше. Ср. также показательный для нашего сопоставления 
отрывок, где использованы три императивные формы, из которых в болгарском 
переводе только вторая – это глагол НСВ для «повторной каузации». Третье 
употребление содержит функционально эквивалентное сочетание (императив 
СВ + побудительная частица де): 

(37) А теперь целуй:IPFV мой сапог. Сияющий кончик сапога осторожно 
ткнул в лицо: целуй:IPFV. ˂…˃ Запах сапога чищеного. И сапог тот незлобно, 
но настойчиво в зубы тычется: ну, целуй:IPFV же меня (пер. В. Суворов). 
– А сега ми целуни:PFV ботуша. Лъскавото бомбе на ботуша деликатно 
подбутна лицето ѝ: целувай:IPFV ˂…˃ Миризмата на лъснат ботуш. И тоя 
ботуш беззлобно, но настойчиво ти се навира в зъбите: целуни:PFV ме де (пер. 
Б. Мисирков).

Во многом выбор вида определяется социальным статусом собеседника. 
Так, русский глагол садитесь (НСВ, 2 л. мн.ч.) в описываемой ситуации 
переведен болгарским глаголом СВ (седнете) в подавляющем числе случаев (50 
употреблений, или 80%2), см. (38-39), в то время как при глаголе садись (НСВ, 2 
л. ед. ч.) в болгарских переводах наблюдается значительное колебание в выборе 
вида. 

(38) Садитесь:IPFV, пожалуйста, – гостеприимно предложил детектив 
(Т. Полякова). – Моля, седнете:PFV – гостоприемно ни предложи детективът 
(пер. И. Митева).

(39) Садитесь:IPFV, – предложил, будто приказал, ей военный 
(А. Приставкин). – Седнете:PFV – предложи ѝ военният и това прозвуча като 
заповед (пер. З. Петрова).

Однако впечатляющие статистические видовые различия рус. садитесь 
– болг. седнете не стоит, тем не менее, воспринимать как общую тенденцию, 
2 Всего в РБПК 63 вхождения русского глагола садитесь. Мы исключили из рассмотрения 
его перевод болг. глаголом качете се/качвайте се (приглашение сесть в машину) и 
единичные иные способы перевода, напр. Заповядайте!, а также ситуации каузации, 
рассмотренные в п. 1 и 2. 
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поскольку в этой паре столь существенные межъязыковые расхождения могут 
быть объяснены, возможно, некоторой конвенциональностью данной формы, ее 
„этикетным“ статусом. Другие видовые пары глаголов позиции показывают в 
болгарском языке гораздо больше „прагматических“ колебаний в выборе вида 
даже в форме 2 л. мн. ч.

Как мы оговаривали выше, мы не рассматриваем ситуации, когда 
прескрипция нацелена на отсроченное выполнение действия [Храковский 
1990: 225]. В болгарском языке это зона высокой активности да-конструкции, 
что требует отдельного исследования.

1.4. Конвенциализация вида в императиве.
1.4.1. При использовании императива в апеллятивной функции 

межъязыковые различия в использовании вида в императиве могут быть 
закреплены конвенционально.

Так, форма чувай (НСВ) выступает переводческим соответствием 
императиву слышь, причем только с 3 вхождениями в одном произведении 
(А. Солженицын «Один день Ивана Денисовича», пер. В. Райчев), а форма чуй 
(СВ) передает русские разновидовые императивы слушай, послушай. 

Русскому апеллятиву подожди и постой (СВ) регулярно соответствует 
болг. чакай (НСВ). Болг. вижте (СВ) часто выступает как эквивалент императиву 
НСВ глядите, смотрите:  

(40) а. Постой:PFV, ты меня не так поняла (Б. Акунин) – Чакай:IPFV, 
не ме разбра правилно! (пер. С. Бранц). б. Глядите:IPFV, шеф, тут примечание 
(Б. Акунин) – Вижте:PFV, шефе, тук има бележка (пер. С. Бранц).

1.4.2. Устойчивые побудительные высказывания сохраняют исторически 
обусловленную видовую форму глагола. См. некоторые параллели из РБПК:

Давай:IPFV деру. – Плюй:IPFV си на петите.
Гляди:IPFV в оба. – Отваряй:IPFV си очите на четири.
Прикуси:PFV язык.– Мери:IPFVси приказките.
Забери:PFV свои манатки – и марш отсюда! – Вземай:IPFV си парцалите 

и марш оттук!
1.5. Вид в пермиссивных высказываниях.
В пермиссивных высказываниях (ответных высказываниях, разрешающих 

или не разрешающих выполнение запрашиваемого действия [Храковский 
1990: 229–230]) и в болгарском, и в русском языке при положительной форме 
императива могут быть использованы оба вида, при отрицании – только НСВ. 
Поскольку выбор НСВ при отрицательной форме  регулируется особыми 
закономерностями (см. раздел II ниже), здесь рассмотрим только предложения 
со значением разрешения и согласия.

В русском языке (при возможности выбора из двух видов) глагол НСВ 
предпочтителен в ситуации, когда испрашиваемое действие должно начинаться 
сразу после произнесения прескрипции, в ином случае допускаются оба вида 
[Храковский 1990: 229]. 

Что касается болгарского языка, то, по наблюдению М. Жеревой, при 
пермиссивном употреблении иллокутивное воздействие императива НСВ 
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минимально, поэтому данная форма не несет той специфической прагматики, 
которая сужает в болгарском языке зону его употребления при обозначении 
единичных действий [Жерева 2011: 125], см. примеры (40) М. Жеревой с 
глаголом СВ в предыдущей реплике и НСВ в ответе: 

(41) а. Да налея ли още чай? – Добре, наливай! ‘Налить еще чаю? – Хорошо, 
наливай!’

б. Може ли да отворя прозореца? – Моля, отваряйте! ‘Можно открыть 
окно? – Пожалуйста, открывайте!’ 

в. Да седна ли тук? – Сядай, ако искаш! ‘Мне здесь сесть? – Садись, если 
хочешь!’

г. Може ли да запаля цигара? – Ами, пуши! ‘Можно закурить? – Ну, кури!’.
Однако наши примеры из РБПК (в целом малочисленные) не столь 

однозначны в отношении снятия ограничений на НСВ в болгарском языке при 
пермиссивном употреблении, см. выбор СВ в болгарском языке на фоне НСВ в 
русском оригинале:

(42) а. …может тебя, по программе «Лолита» запустить. Работы 
столько же, а такса пятьсот. Я говорю, хорошо, запускайте:IPFV (Б.  Акунин). 
– ...дали да не те пуснем в програма „Лолита “. Работата е същата, но 
таксата е петстотин. Аз казах: добре, пуснете:PFV ме (С.  Бранц).

б. Так что с папкой? – снова спросил Фандорин. Тот очумело уставился 
на него. – Забирайте:IPFV. На что она мне? (Б. Акунин). – Та за папката? – 
пак попита Фандорин. Човекът го погледна като извън земен. – Вземете:PFV 
я. За какво ми е? (пер. С. Бранц)

в. Это мы ей объясним. – Объясняйте:IPFV, – обреченно вздохнула я 
(Т. Полякова). –Това ще обясним на нея. – Обяснете:PFV го – въздъхнах обречено 
(пер. И. Митевой).

2. Синтетический императив: отрицательные формы

Отрицательные формы синтетического императива в болгарском языке, как 
и в русском, образуются присоединением частицы не к форме положительного 
императива. В болгарской лингвистике к синтетическому императиву часто 
относят и формы с отрицательной частицей недей(те) [ГСБКЕ 1983-2: 367; 
Куцаров 2007: 381; Чакърова 2009: 24], которые, в отличие от аналитических 
форм, используются только для 2-го л. Мы считаем эти формы аналитическими, 
поскольку отрицательная частица недей присоединяется не к положительной 
форме синтетического императива3, а к другим формам: к да-конструкции или к 

3 Употребление сочетания недей (причем только в ед. ч.) с синтетическим императивом 
встречается в диалектах (см., напр., [Соболев 2001: 179–180]), а также в разговорном 
языке. Однако в описательных и нормативных грамматиках болгарского языка сочетание 
недей с императивом или вообще не фиксируется [ГСБКЕ-2: 367–368], или отмечается 
как ненормативное или ошибочное [Пашов 1999: 287; Ницолова 2008: 404]. Р. Ницолова, 
указывая на неправильность образования Недей + Imp, полагает, что его появление в 
речи связано с искажением формы Недей + Inf, поскольку сокращенный инфинитив – 
форма, для молодого поколения болгар уже неизвестная, и потому в их речи инфинитив 
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сокращенному инфинитиву.

Отрицательные формы императива имеют две семантические 
разновидности: прохибитив (запрет) и превентив (предостережение)4; подробнее 
об основаниях для данного «укрупненного» деления в [Бирюлин, Храковский 
1992: 35].

Превентивное значение – это «предостережение, адресованное 
Исполнителю, чтобы им была проявлена осмотрительность и не было совершено 
действие, которое способно нанести ущерб или вред этому лицу или Говорящему, 
или какому-нибудь третьему лицу/лицам» [Бирюлин, Храковский 1992: 38].

Хорошо известно, что русский и болгарский языки кардинально 
различаются между собой и в допуске глаголов СВ в отрицательную 
синтетическую форму императива, и в способах выражения превентивного 
значения. В болгарском языке существует запрет на употребление формы СВ с 
отрицанием в побудительной функции [ГСБКЕ-2 1983: 368; Ницолова 2008: 403; 
Чакърова 2009]. Таким образом, возможен императив только от глагола НСВ, 
причем имеющий единственно лишь функцию отрицательного волеизъявления: 
Не пиши ‘Не пиши!’ Единичные условия для появления отрицания при 
императиве СВ (типа Не напиши) связаны исключительно с транспозицией 
(«квазиимперативом»).

В связи с указанным запретом превентивное значение в болгарском языке 
выражается иным способом, а именно конструкцией Да не + PRES (43). При этом, 
заметим, эта форма, являясь наименее маркированной из всей императивно-
оптативной зоны, и самая многозначная:  она служит для выражения и 
прохибитива, и превентива, и апрехенсива, и оптатива, см. об этом в [Иванова 
2017], там же и разбор других составных форм отрицательного волеизъявления. 

(43) а. Да не се подхлъзнеш! ‘Не поскользнись!’
б. Да не изпуснеш чинията! ‘Не урони тарелку!’
в. Внимавайте да не се опарите! ‘Смотрите не обожгитесь’
г. Ти само да не вземеш да се омъжиш, докато ме няма. ‘Ты только не 

выйди замуж в мое отсутствие’. 
д. Да не вземеш да се разплачеш там. ‘Ты там не расплачься’.
В русском языке, как известно, видовое распределение в отрицательном 

императиве соответствует семантическому: образование с глаголом НСВ 
выражает прохибитивное значение, с СВ – превентивное, ср. (44) и (45):

(44) а. Не бери:IPFV мои бумаги! б. Не покупай:IPFV промерзшую 
картошку!

(45) а. Не возьми:PFV мои ключи! / Смотри не возьми:PFV мои ключи 
/ Только не возьми: PFV мои ключи. б. Смотри не купи:PFV промерзшую 
картошку!

трансформируется в императив [Ницолова 2008: 404]. По отношению к аналогичной 
форме в македонских диалектах подобную же мысль выдвигал и Б. Конески [1967: 180]. 
4 Прохибитивное значение в разных видах речевых актов реализуется в той или 
иной «семантической интерпретации» (термин В. С. Храковского [1990: 202–207]): 
категорический запрет, упрек, увещевание, рекомендация и т.п. Различие между ними 
здесь не рассматривается



Книга 5, 2018
Конкретизация семантики превентивного значения связана с 

признаком «контролируемость/неконтролируемость» в семантике предиката 
предотвращаемого действия:

1) с глаголами неконтролируемого действия для выражения 
предостережения как призыв предотвратить нежелательный результат 
(превентивное значение): Не споткнись!; Не расплескай воду!; Не поранься!; Не 
проговорись!; Не опоздай на автобус!; Не упусти свой шанс. Здесь участвуют, 
в основном, глаголы непредсказуемых и неудачных действий, «промахи» и 
«осечки» [Арутюнова 1999: 800]. При этом императивная реплика обращена 
не к последствию, а к предваряющим его действиям, которые еще находятся 
под контролем адресата, т.е. за ней скрывается призыв предпринять ряд 
контролируемых действий, напр. Не поскользнись – ̒ Смотри под ноги, не смотри 
по сторонам, надень подходящую обувь’ и др.; Не задень прохожих доской – 
ʻНеси доску ровнее’ [Храковский 1990: 216; Бирюлин, Храковский 1992: 39].

Императив от предикатов непроизвольных реакций организма означает 
призыв сдержаться (если действие хоть как-то поддается контролю) либо 
просто беспокойство по поводу возможного осуществления действия, – в любом 
случае в русском языке он требует той же лексической поддержки, что и глаголы 
следующей подгруппы: Смотри не чихни на ребенка!; Ты там не расплачься;

2) с глаголами контролируемого действия при сопровождении 
контекстуальных маркеров превентивности. К ним относятся, прежде всего, 
такие показатели, как выделительно-ограничительная частица только и/или 
форма смотри, локализатору меня, обстоятельство «неконтролируемости» 
случайно, ненароком, экспликация местоименного подлежащего, для обычного 
побуждения нехарактерная: Ты только не выйди замуж в мое отсутствие!; Не 
возьми случайно её ключи!; Ты смотри у меня, замуж-то не выйди! [Храковский 
1990: 216; Бирюлин, Храковский 1992: 39]. 

О том, какие аналитические формы соответствуют этим конструкциям в 
болгарском языке, см. в [Иванова 2017].

Заключение
1. В положительной форме видовое распределение в синтетическом 

императиве как в русском, так и в болгарском языке зависит, прежде всего, от 
типа действия, к которому побуждается адресат: узуальное или однократное, 
текущее или новое. Побуждение к не локализованным во времени действиям в 
обоих языках выражается императивом НСВ, реализующим общефактическое 
видовое значение. 

2. В рамках единичных действий, как показывает материал, зона 
полного сходства в видовом распределении касается только тех ситуаций, где 
каузируется продолжающееся действие. В иных случаях реализуется свойство 
русского языка к выбору НСВ в ситуациях каузации очевидного действия или 
действия, непосредственно предполагающегося за актом каузации, в то время 
как в болгарском языке выбор вида обусловлен, скорее, прагматическими 
факторами: социальным статусом собеседников, фамильярным или, наоборот, 
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уважительным общением.

Наш материал не подтверждает положение о том, что в болгарском языке 
в ситуациях нетерпения или повторного побуждения, как и в русском языке, 
используется форма НСВ [Станков 1980: 127–128]. Переводы показывают, 
что и в этой ситуации выбор вида в болгарском языке обусловлен только 
прагматическими факторами, при этом нейтральной в этих контекстах 
формой является императив СВ, а императив НСВ является прагматически 
маркированным. В пермиссивных употреблениях ограничения на использование  
императива НСВ в болгарском языке не снимаются полностью, но, по-видимому, 
ослабевают (наш материал здесь не показал убедительных данных в пользу той 
или иной версии).

3. Распределение видовой  нагрузки между положительными и 
отрицательными формами является несимметричным как в болгарском, так 
и в русском языке. Императивы от глаголов НСВ в обоих языках могут при 
отрицании выражать прохибитивное значение. Формы от глаголов СВ в русском 
языке нагружены превентивной функцией, в то время как в болгарском языке 
формы СВ с отрицанием в императиве вообще не употребляются (помимо 
транспозиций императивных форм).

Это распределение значений является подтверждением тезиса о том, 
что в контексте отрицания видовое различие (в частности, при императивных 
показателях) уже не несет свойственную ему семантическую нагрузку; значение 
вида нейтрализуется или переосмысляется, что в целом соответствует более 
общему типологическому предположению о характере взаимодействия негации, 
наклонения и вида: «в контексте семантической эквивалентности выбирается 
немаркированная форма (несовершенного вида), а маркированная форма, если 
она вообще возможна, реинтерпретируется» [Мальчуков, Храковский 2015:  23]. 

4. Особое видовое распределение демонстрируют употребления 
императивов в апеллятивной, пермиссивной и этикетной функциях, а также 
фразеологизированные модели. Требуют дальнейшего изучения условия 
видового распределения при побуждении к отдаленным во времени действиям, 
которые – в случае болгарского языка –  нельзя рассматривать вне конкуренции с 
аналитическими формами, причем выбор последних определяется  комплексом 
факторов иного характера, чем при синтетическом императиве.

Список сокращений
IPFV, НСВ – несовершенный вид
PFV, СВ – совершенный вид
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Abstract: With this statement, we pay attention to the fact that it is imperative that coders 
familiarize themselves with the tradition of using capital and small letters in the theological 
literature and to the general rules to draw up an appendix with details on the writing of the 
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Въпроса за употребата на главни и малки букви можем да определим 
като един от проблемните моменти в българския правопис, тъй като езиковата 
практика ясно показва отклонения от нормата. Дали става дума за непознаване 
на кодификацията, трудности при възприемането ѝ или несъгласие с нея, е 
тема за сериозен размисъл, тъй като резултатът е тревожно отдалечаване от 
общовалидните правила. 

Ние, авторите на това изложение, сме специалист българист и специалист 
богослов. В съвместната си работа установихме, че въпросът за употребата на 
главни и малки букви е особено проблемен в съдържащата богословска лексика 
литература, тъй като за нея е характерно не само познатото отклонение от 
нормата, отнасяща се до този аспект на правописа, но и липсата на кодификация, 
която да регламентира и стабилизира нормата в самата богословска писмена реч.

В литературата с богословска тематика употребата на главни букви 
показва честота и значение, каквито няма в друга сфера на обществения 
ни живот. Православната вяра за народа ни има толкова древна история, 
колкото и писмеността ни и игнорирането на връзката между богословската 
писмена традиция и установените правила за писмената реч би било напълно 
несъстоятелно. В действителност обаче това игнориране е факт, защото в 
Академичния Официален правописен речник на българския език (София, 
2012) – изразител на последните кодификаторски решения, можем да открием 
само два параграфа по този правописен проблем в богословската лексика, 
включващи единствено указания за изписването на думите, отнасящи се до 
Бог, и на съществителните имена Бог и Господ във фразеологични съчетания. 
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Кодификаторите не отчитат два съществени фактора за богословската 
литература: първо, в нея има установена традиция за изписването на имената 
с главни букви, която не може да бъде подчинена на общовалидните езикови 
правила, и второ, употребата на главна буква е свързана с богословския смисъл 
на думите. Според нас е наложително кодификаторите да се запознаят с 
богословската писмена традиция и към общовалидните правила за употребата 
на главни и малки букви да съставят приложение с уточнения за богословските 
текстове, тъй като нуждата от подобно помощно средство за автори и редактори 
е повече от очевидна.

С цел да обърнем вниманието на създаващите текстове с богословска 
лексика и на регламентиращите българския правопис върху нормата и нуждата от 
поддържането на нейната единност, ще погледнем на църковната терминология 
от четири различни гледни точки: ще представим положения в богословската 
традиция, които невинаги отговарят на общите правописни правила; ще изясним 
богословския смисъл, който определя изписването с главни и с малки букви; 
ще напомним за религиозните чувства, които са игнорирани при оформянето 
на общите правописни прави; ще направим определени уточнения относно 
българската православна писмена традиция. Случаите на употреба на главни и 
малки букви в богословската литература са от разнообразен характер и тук ще 
систематизираме в групи само най-основните от тях.

I. За употребата на главни и малки букви според богословската 
традиция в изписването

Според първото от двете правила в Официалния правописен речник, 
отнасящи се до изписването на думите за Бог, това са съществителни, 
прилагателни имена и местоимения и те се пишат с главна буква. Примерите 
са: Ти, Който, Спасител, Син Божи, Богочовек, Му, Светият Дух, Светата 
Троица [ОПРБЕ 2012: 49]. Това правило отразява положението по конкретния 
въпрос в богословската писмена традиция, според която за православните 
християни изписването на Бог с главна буква е и свидетелство, и потвърждаване 
на вярата в Бог, Който е абсолютната пълнота на битието и най-висша ценност, 
т.е. „нещо“, което съществува, нужно е и трябва да съществува: всяко друго 
битие произтича от Неговото, съществува според волята Му и е включено в 
Божия промислителен план. С други думи, изписването на Бог с главна буква 
за православните християни не е правописна необходимост, а е въпрос на личен 
религиозен опит, изграден върху вярата в Бога. По накратко изброените причини 
местоименията Него, Неговото, Му, които са производни на значението 
Бог, също се изписват с главна буква, защото става дума за Бог и Божия 
промислителен план, има се предвид нещо, което изхожда от Него, т.е. от Бог. 
Същото се отнася и до изписването на думите Месия и Спасителя – винаги с 
главна буква, тъй като в православната религиозна традиция Месия е Спасителя 
Иисус. С главна буква се изписват и съществителните и прилагателните имена, 
употребявани при именуването на Бог/Господ и Божията Майка: Бог Господ, 
Господ Вседържител, Син Божи, Бог Истинен (т.е. Истински), Богомладенец, 
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Пресветая Богородица, Дева Мария, Благодатная Мария (църковнославянски 
език).

Връзка с общовалидните правописни правила има и изписването на 
съществителното име църква в богословската литература: когато с църква се 
отбелязва богослужебната сграда, храмът, тогава думата се изписва с малка 
буква. Във всички случаи обаче за изписването на този тип съществителни 
имена в богословската книжнина определящ е православният богословски 
смисъл, вложен в тях. Така например църква се изписва с главна буква, когато 
православните имат предвид общностния си живот в името на Бога: това е 
Божията Църква, в съкратена форма – Църква/Църквата, която е творение 
и духовно тяло на Христа. В този смисъл Църквата не е просто институция, 
а е свещена „осветеност“, т.е. дар, очистване и освещаване, чрез които 
православните християни участват в Божествения Живот и се съединяват с 
трите лица (ипостаси) на Бога – Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Оттук е и 
основанието с главна буква да се изписват и другите названия, отнасящи се до 
Църквата като цяло: Светата Църква, Тяло Христово. 

В словосъчетанието поместна църква/поместни църкви обаче и двете 
съставки се изписват с малка буква, еклисиологичното обяснение за което е, че 
съществува само една Църква, но тя може да се осъществява и въплъщава на 
различни места – в Коринт, в Галатия, в Йерусалим, в България, в Русия и пр., 
т.е. поместна е само географско определение за Църквата.

По православна традиция названията на манастирите се изписват 
с главна буква на всяка от съставките им, например: Света Гора Атон, 
Почаевска Успенска Лавра. Когато обаче името на манастира се състои от 
название за географско понятие, свързано с нахождението на манастира, и от 
съществителното име манастир, с главна буква се пише само първата съставка: 
Троянски манастир, Рилски манастир, Светогорски манастир. С главна буква 
на всяка съставка се изписват наименованията на храмовете: Успение Пресвятая 
Богородици (църковнославянски език), Животворящий Кръст.

В разрез с общовалидните правописни правила, но според установената 
богословска традиция словосъчетанието Светият Синод се изписва с главни 
букви на двете думи, тъй като с него се назовава най-висшия ръководен орган в 
поместната църква – събранието от епископи, облечени в административна власт 
да управляват. С малка буква обаче се изписва синодален в изразите синодални 
архиереи, синодална палата, синодална книжарница и пр.

Съществителното име митрополия не е собствено и по правило и 
традиция се изписва с малка буква. Но когато е предхождано от прилагателно 
име, което прави от цялото съчетание съществително собствено име, началната 
буква е главна: Софийска митрополия. 

Съществителните имена патриарх, предстоятел, екзарх, митрополит, 
архиерей, епископ се изписват с малка буква. Когато обаче те влизат в състава 
на съществително собствено име, началната буква на съчетанието е главна: 
Български патриарх, Софийски митрополит, Патриарх Евтимий.

В Официалния правописен речник се казва, че при титулуване на висши 
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държавни и църковни служители и членове на монархически фамилии и 
династии съществителните нарицателни имена по стилистически причини се 
изписват с главна буква. Сред примерите са: Негово Светейшество, Негово 
Високопреосвещенство, Ваше Преосвещенство [ОПРБЕ 2012: 49]. По този 
въпрос общовалидните правописни правила са съобразени с богословската 
традиция.

С главни букви се изписват всички съставки на имената на 
църковните празници: Рождество Христово, Пасха (Великден), Святая 
Пасха (църковнославянски език), Рождество Пресветая Богородици 
(църковнославянски език), Петдесетница, Обрезение Господне 
(църковнославянски език), Възнесение Господне, Покров Пресвятая Богородици 
(църковнославянски език) и др. Но когато изразът не представлява название 
на светителски празник и се въвежда със съществителното нарицателно име 
честване, респективно с глагола честваме, изразът започва с малка буква, 
например: честване паметта на св. пр. (пророк) Илия, честаваме паметта на 
свещеномъченик Ермоген и др.

Винаги главна е само началната буква на съставните имена на постите 
в православния цикъл от празници, например: Рождественски пости, 
Богородични пости, Петров пост, Велики пост и др. 

Същото се отнася и до тези словосъчетания, в които присъства думата 
седмица – първата им съставка се пише с главна буква, а втората – с малка: 
Светла седмица, Страстна седмица и др. Тук обаче трябва да се обърне 
специално внимание на изписването на дните на Светлата и на дните на 
Страстната седмица, защото, докато дните на Светлата седмица се изписват по 
същия начин – с главна буква на първата съставка и с малка буква на втората 
съставка, то дните на Страстната седмица се изписват с главна буква и на двете 
съставки. Така например дни на Светлата седмица са Светъл понеделник, 
Светъл вторник, а дни от Страстната седмица са Велики Понеделник, Велика 
Сряда и т.н.

II. За употребата на главни и малки букви, продиктувана от 
богословския смисъл на думите

Православните християни в диоцеза на БПЦ – БП изписват с главни 
букви двете съставки на словосъчетанията Стар Завет и Нов Завет. Тъй като 
коректорската практика следва общовалидните езикови правила, тя налага 
първата съставка стар/нов да се изписва с главна буква, а втората съставка завет 
– с малка. За православните християни обаче водеща в случая е думата завет 
– това е прекият завет (завещанието) към хората, даден от Бога. Така веровото 
значение се отразява на изписването с главна буква и на названията на книгите 
от Свещеното Писание – в цялост на Светата Библия и в частност на отделните 
книги или части от нея Битие, Изход, Книга Иов (по синодалния превод е Иов, а 
не Йов), но и Първо послание на апостол Павел, Песен на песните, Втора книга 
Царства и др. 

Уточнения трябва да се направят и за изписването на съществителното име 
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евангелие (от благовестие). Когато с него се назовава Евангелието като обособен 
корпус от Библията, който се състои от общо четири книги от четирима евангелисти 
– Матей, Марко, Лука и Йоан, думата се пише с главна буква: Евангелието. С 
главна буква изписваме името на всяко от четирите евангелия: Евангелие от 
Матей, Евангелие от Марко, Евангелие от Лука, Евангелие от Йоан. Евангелие 
се изписва с малка буква, когато става дума за т.нар. апокрифни евангелия, т.е. 
тези извън Свещеното Писание, непризнати от Църквата, например: евангелие 
от Петър, евангелие от Мария, евангелие от Варава, евангелие от Никодим. 
С малка буква се изписва съществителното име евангелие и когато обозначава 
някой от преписите на четирите евангелия, датиращи от времето след IX в. и 
имащи стойността на исторически паметници, например: евангелието на Иван-
Александър, Зографското евангелие, Видинското евангелие (четвероевангелие).

Изписването с главна буква се отнася и за названията на богослужебните 
книги, използвани по време на църковните богослужения: Служебник, Требник, 
Цветен Триод, Постен Триод и др.

Според православната традиция с главна буква се изписват и названията, 
отнасящи се до Господния Кръст (на който е разпнат Господ Иисус Христос): 
Кръст Христов, Животворящий Кръст (църковнославянски език) и др. Когато 
обаче значението на думата кръст е различно от това на Голготския Кръст, 
кръст се изписва с малка буква, например: кръст с украшения, напрестолен 
кръст и др.

С главна буква се изписват и названията, отнасящи се до ангелските 
чинове Ангели, Архангели, словосъчетанията Ангел Хранител, Небесни 
Сили, както и Небесно войнство. По отношение обаче на светителския чин 
в Православната църква има утвърдена традиция названията да се изписват с 
малки букви, например: светители, мъченици, апостоли, преподобни. С малка 
буква се изписват съответно и съкращенията в названията св. ап. Павел, св. Иван 
Рилски, св. Николай (Мирликийски) Чудотворец и др. 

За литургическата терминология трябва да се знае следното: 
съществителното име литургия се изписва с главна буква, а когато пред 
него стои прилагателно име, главната буква се изтегля в абсолютното начало 
на словосъчетанието, например: Божествена литургия, Преждеосвещена 
литургия. Съществителните имена тяло и кръв в словосъчетанието приемането 
на Тяло и Кръв Христови по време на Литургията винаги се изписват с главни 
букви. Съществителното име служба в значение на съответната богослужебна 
прослава на даден светец също се изписва с главна буква, например: Служба на 
св. Николай Чудотворец, Служба на св. Иван Рилски, Служба на св. Климент 
Охридски. И тъй като църковните тайнства са свещенодействия, установени от 
Бога, чрез които се измолват над вярващите благодатните дарове на Св. Дух, 
в православната писмена традиция е прието всички съставки на названията за 
църковните тайнства да се изписват с главни букви: Тайнство Евхаристия, 
Тайнство Свещенство, Тайнство Брак и т.н. Изписването на названията на 
различни части или принадлежности на храма е с малка буква, например: 
трапеза, притвор, олтар, абсида. С малка буква се изписват и названията на 
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всички свещени одежди и свещени съсъди и утвари: копие, лъжичка, гъба и др. 
Изключения са Царски двери, Потир, Света Плащеница и др. 

III. За употребата на главни букви като изразител на религиозни 
чувства 

Според второто правило в Официалния правописен речник във 
фразеологични съчетания съществителните имена Бог и Господ се пишат с 
малка буква. Примерите са: не дай боже, пази боже, един господ знае, слава 
богу, боже мой, за бога [ОПРБЕ 2012: 49]. Фразеологизмите са присъщи най-
вече на разговорната реч, т.е. речта, която всеки от нас употребява в ежедневието 
си, и може да се предположи, че изписването на думата Бог в тях с малка буква е 
знак за нисък стил на изразяване. Това решение обаче влиза в сериозен конфликт 
с богословската писмена традиция, където този знак за принизяване на стила 
няма място. Изписването на названията за Бог с малка буква се възприема от 
вярващите като демонстрация на атеистична нагласа или като израз на отрицание 
по други причини. Или казано с точните думи, изписването на названията за 
Бог с малка буква е оскърбление на религиозните чувства на православните 
вярващи. Ако подходим с нужната сериозност към проблема, ще достигнем до 
връзката между случаите на употреба на названието Бог с малка буква според 
правилото, регламентирано в Официалния правописен речник, и известната на 
всички ни заповед, дадена от Бог на човеците: „Не изговаряй напразно името 
на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан оногова, който 
изговаря името Му напразно“ (Изх. 20:7; срв. Второзаконие 5:11). 

IV. Още някои уточнения за употребата на главни и малки букви в 
православната писмена традиция в България

Дотук споделихме най-основните примери из лексиката в българската 
богословска литература, които трябва да насочат изследователския поглед към 
случаите, следващи установената традиция в изписването с главни и малки 
букви и невинаги отговарящи на общовалидните езикови правила. Необходимо 
е обаче да се направи уточнението, че между поместните православни църкви 
съществуват разминавания в два аспекта в употребата на главни и малки букви: 
първо, при църковните титли и обръщенията, и второ, при названията на 
отделните поместни църкви и религиозните обединения и деноминации извън 
Православната църква. Това се вижда ясно при сравнението на изписването 
на названията на Българската и на Руската православна църква, тъй като в 
названието на български език само първата съставка е с главна буква, а в 
названието на руски всички съставки са с главна буква: Българска православна 
църква и Русская Православная Церковь. 

Изписването на названията на инославните църкви или християнски 
деноминации според установената православна традиция в България 
става с главна буква на прилагателното име пред изписаното с малка буква 
съществително име църква: Римо-католическа църква/Католическа църква, 
Методистка църква, Лютеранска църква. В публикации от автори с крайни 
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(зилотски) православни възгледи, непризнаващи Католическата църква, както 
и протестантските църкви, прилагателните имена пред думата църква биват 
изписвани с малка буква. Обратно, според руската православна писмена 
традиция и двете съставки на названията се изписват с главна буква: Римо-
Католическа Църква/Католическа Църква, Методистка Църква, Лютеранска 
Църква и пр.

С настоящото изложение изтъкнахме това, че употребата на главни и 
малки букви в областта на богословската ни лексика е сериозен правописен 
проблем, нуждаещ се от своевременни решения. В българското църковно и 
богословско пространство обаче чакат своето решение и терминологични 
проблеми от еклисиологично-каноничен характер. Такива са подмяната на 
богословски издържаното название на Православната ни църква с официалното 
название Българска православна църква, подмяната на определението за 
патриарха Блаженство/Блажени с канонично неиздържаното Светейшество/
Светейши; приписването на главенството на Цървата на българския патриарх 
чрез определянето му за глава вместо за предстоятел на Църквата. На вид 
правописен, но също свързан с богословското значение на названията е въпросът 
с неустановеното в езиковата практика изписване на имена като Иисус/Исус, 
Авраам/Аврам и др.

Бихме искали нашите заключителни думи да се възприемат като призив да 
се отдаде нужното внимание на проблемите в българската богословска лексика. 
Ние смятаме, че за това трябва да се ангажират, от една страна, Светият Синод на 
Българската православна църква – Българска Патриаршия и представителите на 
академичната богословска наука, и от друга, филолози, езиковеди, кодификатори. 
Както посочихме, изписването с главни/малки букви е само аспект от темата за 
езиковите „травми“ при употребата на богословски понятия и затова намираме за 
наложително двете заинтересовани страни да съставят комисии и да организират 
експертни срещи, на които да се обсъдят тези богословско-езиковедски 
въпроси и да се изготви аргументиран проектодокумент с правописни правила, 
обхващащи всички аспекти на употребата на богословската терминология. Само 
с общи усилия коментираните тук езикови проблеми биха могли да достигнат до 
официално регламентиране, което да обоснове задължителността на нормата, и 
с това да се създадат условия за появата на все повече текстове на богословска 
тематика с единни в коректността си съдържание и форма.

Цетерана литература

Братанов 2001а: Братанов, И. За правописа на името Иисус. – В: Духовна 
култура, 2001, № 4, с. 12–16.
Братанов 2001б: Братанов, И. Относно правописа на свещените имена. – В: 
Духовна култура, 2001, № 9, с. 1–5.
Братанов 2002: Братанов, И. За значението на евангелските заглавия. – В: 
Духовна култура, 2002, № 10, с. 7–16.
Братанов 2003: Братанов, И. Богословие и славянска филология. – В: Духовна 
култура, 2003, № 4, с. 3–12.



Книга 5, 2018
Димитров 2010: Димитров, Ив. Грамотност и правопис (12 юли 2010 г.). 10 
септември 2018 <https://dveri.bg/kquy6 >.
Живов 2002: Живов, В. Светостта. Кратък речник на агиографските термини. 
София: Славика, 2002.
Коев, Киров 2000: Коев, Т., Д. Киров. Кратка богословска енциклопедия. София: 
Булвест 2000, 2000.
Коев, Бакалов 2001: Коев, Т., Г. Бакалов. Християнски справочник. София: 
Анубис, 2001.
Николова 2002: Николова, Н. Правопис на имената на някои религиозни лица и 
понятия. – В: 200 години свети Райко Шуменски. Шумен, 2002, с. 63–69. 
Николчев 2013: Николчев, Д. За терминологичните и езикови травми в 
българското църковно и богословско пространство: еклисиологично-канонични 
проблеми. – В: Теология и социум. Съвременни перспективи. София, 2013, с. 
348–366. 
ОПРБЕ 2012: Официален правописен речник на българския език. София: 
Просвета, 2012.
Прописная-строчная. Словарь православной церковной лексики. 11 септември 
2018 <https://lib.pravmir.ru/library/readbook/125>.
Слово „бог“ с большой или с маленькой буквы? 11 септември 2018 <https://lib.
pravmir.ru/library/readbook/125>.
Шиваров, Вълчанов 1993: Шиваров, Н., Сл. Вълчанов. Вечното в двата библейски 
завета (Сборник с материали по библеистика). Велико Търново: Слово, 1993.
Шиваров, съст. 1995: Речник на библейските символи. Съставител Н. Шиваров. 
София: Нов човек, 1995.



Отговорността пред езика
ОБВЪРЗАНОСТТА НА ПЕРЦЕПТИВНАТА ЯРКОСТ НА НЯКОИ 

ПРАВОГОВОРНИ ОТКЛОНЕНИЯ СЪС СОЦИАЛНАТА И 
ЛИЧНОСТНАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОВОРЕЩИЯ 

Красимира Алексова
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDITORY SILENCE OF SOME NON-
STANDARD PRONUNCIATION VARIANTS AND THE SOCIAL AND PERSONAL 

CHARACTERISTICS OF THE SPEAKER
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Abstract: The paper explores the relationship between some sociolinguistic variables 
which are perceived by the respondents of a sociolinguistic survey as non-standard pronunciation 
variants and their relation to the personal and social characteristics of the speaker who makes 
them. The study draws the conclusion that the increase of the auditory silence is closely tied 
both with the increase of the speaker‘s negative personal characteristics and the decrease of 
his/her social status. 
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1. Въведение
Българската социолингвистика десетилетия наред изследва социално-

демографската обусловеност на вариантността в устната реч (най-вече 
спонтанната), [вж. прегледа у Алексова 2014], като не трябва да се пропуска 
фактът, че устната комуникация е обект и на множество други лингвистични 
проучвания у нас (напр. поредицата „Проблеми на българската разговорна 
реч“, преминала в „Проблеми на устната комуникация“, издание на ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, сп. „Български език“, Приложение, 2017 – http://www.
balgarskiezik.eu/p_2017.html, Тишева 2014, Тишева и кол. 2014 и мн. др.). Всичко 
това доказва засиления интерес на българските лингвисти към некодифицираната 
вариантност, но тя има един аспект с важна значимост за социалния и личностния 
облик на индивида, който трябва да се изследва. И това е как се възприемат 
речевите особености при перцепция, какви социални и демографски признаци 
се приписват на говорещия въз основа на тези особености, а и как се оценяват 
личностните характеристики, когато се възприема речта. С тези въпроси се 
занимават социолингвистиката [Виденов 2007] и социалната психология на 
езика, която и у нас има своите успехи [напр. Абазова 2014, Алексова 2016]. 
Проблемите на социолингвистичната перцепция не са вече непозната област у 
нас [Алексова 2016].

Възприемането и оценката на речевите особености (най-вече на 
правоговорните отклонения, които имат статус на социолингвистични 
променливи, показващи социално-демографска и ситуационна вариантност) 
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зависят, в частност, от речевия репертоар на възприемащия, от неговата социално-
демографска константа, както и от речевата норма на общността, в които той 
влиза, в по-общ план. Например формата глав`ътъ ще бъде по различен начин 
възприета във Велико Търново и в София. В общия случай в немалко социални 
групи във Велико Търново тя може и да не се бъде отбелязана като нещо особено, 
за разлика от положението в столицата. Но пък формите голем, вървъ, четеме 
биха направили впечатление на слушащи от Велико Търново. 

Примерите са показателни за това, че при перцепция на речевия поток 
слушащият може да установи наличието на елементи, които изпъкват сред 
другите, тъй като се различават от собствения му езиков опит, собствения му 
речев репертоар или речевата норма в своята общност. От когнитивна гледна 
точка изпъкването на един елемент сред останалите е резултативно положение 
– елементът контрастира, но от гледна точка на фона. Може да се каже, че тези 
контрастиращи елементи в речта се отличават с когнитивна изпъкналост (cognitive 
salience) [Рац 2013]. Английският термин може да се преведе като изпъкналост, 
откроеност, очебийност, яркост или да се използва калката салиентност. За 
настоящото изследване е важно, че при перцепция на реч слушащият може 
да отличи даден елемент като контрастиращ, като перцептивно ярък, тъй като 
представлява отклонение в сравнение със средата (напр. типичния за общността 
речев репертоар или особеностите на идиолекта на слушащия). Този елемент 
или елементи от гледна точка на социолингвистиката привличат вниманието на 
слушащия, защото представляват варианти на социолингвистични променливи, 
които се отличават с когнитивна изпъкналост. 

В настоящата работа интересът е насочен към перцептивната яркост на 
няколко отклонения от книжовната норма, които представляват некодифицирани 
варианти на социолингвистични променливи, относително широко 
разпространени в устната комуникация в източните или западните части на 
България. Няма обаче да се търси от какви социално-демографски характеристики 
на слушащия зависи възприемането на една речева особеност като перцептивно 
ярка, а ще бъде зададен въпросът дали перцептивната изпъкналост (яркост) 
се отразява положително или негативно върху приписваните на говорещия 
социални и личностни характеристики. Основната хипотеза е, че ако речевата 
особеност представлява правоговорно отклонение и се отличава с висока степен 
на идентификация от слушащите като грешка, то тя ще има перцептивна яркост, 
която ще се отрази негативно върху личностните характеристики на говорещия 
и ще понижи неговия социален престиж. В този случай има основания да се 
говори за социолингвистична изпъкналост (яркост, салиентност, откроеност). 
Друга хипотеза, която се проверява с настоящото емпирично изследване, 
включва допускането, че онези правоговорни отклонения, които не се отличават 
с перцептивна яркост според реципиентите, не само няма да имат негативно 
влияние върху личностната и социалната идентификация на говорещия, но ще 
говорят, че става въпрос за такива некодифицирани варианти, които са загубили 
или са в процес на загуба на статуса си на правоговорни отклонения според 
нагласите на анкетираните. 
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2. Експерименталното проучване
Целта на експерименталното проучване е да верифицира представените 

хипотези за връзката между перцептивната яркост на избрани правоговорни 
отклонения, социалната идентификация и приписваните личностни 
характеристики. Планирането и провеждането на анкетата е финансирано по 
проект „Индивидуални и групови нагласи към динамични модели на речево 
поведение – ІІ етап“, договор № 139 от 09.05.2012 г. на СУ „Св. Климент 
Охридски“. 

2.1. Планиране и провеждане на експеримента
2.1.1. Анкетирани лица
Анкетирани са 240 души – ученици, студенти и учители, които в момента 

на проучването живеят в гр. Бургас, гр. Първомай, гр. Смолян и гр. София. 
Изследването няма представителен характер, затова и акцентът не е върху 
социално-демографската обусловеност на оценките на респондентите. От 
всички респонденти 27.1% са мъже, 70.4% са жени, а 2.5% не са посочили пола 
си. На граф. 1 е представено разпределението на анкетираните по населени 
места, а на граф. 2 са нанесени групите по актуално занятие (ученици в 11. и 
12. клас от гр. Първомай, студенти в Софийския университет по филологически 
специалности, в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян, както и студенти 
от Бургаския свободен университет; учители от гр. Първомай). 

Граф. 1. Разпределение на 
анкетираните по населени места

Граф. 2. Разпределение на 
анкетираните по актуално занятие

 

Учителите и студентите имат следните специалности, видни от граф. 3.
Граф. 3. Разпределение на анкетираните студенти и учители по специалност.
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2.1.2. Материали и провеждане
Емпиричното проучване представлява анкета, в която респондентите 

прослушват по три пъти кратко изречение (до 5/6 думи), в което има една 
социолингвистична променлива, като не всички изречения включват 
некодифициран вариант. Това решение бе взето, за да се избегне формиране на 
впечатление, че във всяко изречение има правоговорна грешка. Изреченията са 
записани на звукови файлове и са произнесени от едно и също лице – жена на 
средна възраст, като целта е да не се допусне влияние на разлика в гласа или 
пола върху оценките на респондентите. Анкетираните изслушват изреченията и 
ако установят грешка, я записват. След всяко изречение оценяват произнасящия 
изречението според няколко социални и личностни характеристики. 

Този начин на провеждане на анкетата – кратко изречение, върху което 
целенасочено се концентрира вниманието на респондента, предполага и 
относително по-висока степен на идентификация на некодифицираните варианти 
на социолингвистичните променливи, отколкото нецеленасоченото слушане. 
В случая се прилага методът ‘слушане на кратък текст’ (може да се нарече 
перцептуален стил), ако се съпоставят перцептивните контексти с използваните 
в изследванията на У. Лабов контекстуални стилове при продукция на реч, 
отличаващи се с различна степен на внимание, грижливост на речта (четене на 
списък от думи, на двойки думи, на цялостен текст, спонтанен разговор, официален 
разговор) [вж. за контектуалните стилове при продукция на реч у Лабов 1966/2006, 
Тръдгил 1974, Ангелов 1999, а за перцептуалните Алексова 2016]. 

Подборът на социолингвистичните променливи се опира на натрупания 
опит в предходни социолингвистични проучвания [напр. Ангелов 1999, 
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Виденов 1998, 2005, 2007, обобщенията в Алексова 2009, 2014, както и в 
публикациите от поредицата „Проблеми на социолингвистиката“, издание на 
Международното социолингвистическо дружество, София]. Предпочетени са 
фонетични и фономорфологични променливи, чиито некодифицирани варианти 
са сред сравнително широко разпространените особености на устната реч. 
Според издигнатата хипотеза не всички речеви особености са ясно локално 
маркирани, някои са разпространени и в източната, и в западната част на страната, 
а съвременното им състояние не е в пряка връзка с положението в диалектите. 
Именно такива некодифицирани варианти няма да повлияят негативно върху 
социалната и личностната идентификация според хипотезата тук, защото не се 
отличават с перцептивна яркост. 

В таблица 1 са представени 20-те некодифицирани варианта, включени в 
материалите на експеримента.

Таблица 1. Некодифицирани варианти на променливите
– Е-рефлекс на ятовата гласна във 
форми на прилагателни в мн.ч. – Полата 
ми е тесна.
–  Свръхякане в мн.ч. на -л-ови 
причастия – Нямало транспорт и пак 
закъсняли.
– Свръхякане в мн.ч. на 
прилагателните – Купи от по-голямите 
ябълки.
– Окончание -ме за 1 л., мн.ч., сег. 
вр., I и II спр. – Очакваме да получиме 
допълнителна информация
– Аористна тематична гласна -а- (с 
отчитане на редукцията) вм. -о-, при 
глаголи от I спр., I р. – Занесъхте ли 
дрехите на химическо чистене?
– Твърда съгласна пред окончанието 
за 1 л., ед. ч. и 3 л., мн.ч., сег. време, І и 
II спр., сег. вр. – Чакай да си сипъ чаша 
вода.
– Твърда съгласна във форми на ІІІ 
спр., сег. вр. - Кога ще вечераме?
– Твърда съгласна пред 
определителния член при някои същ. 
имена – Митничаръ поиска да отворим 
куфарите.
– Твърда съгласна в наставката -алня – 
Читалната е на втория етаж.

– Дейотация при показателни 
местоимения – Таа вечер има концерт.
– Определителен член -т`ъ (под 
ударение) при съществителните 
от ж.р., завършващи на съгласна – 
Отговорностт`ъ не е малка.
– Редукция на неударена гласна е в и – 
Сига ни мога да му звъня.
– Смекчаване на съгласни пред предни 
гласни – Н’ещо падна долу.
– Аористни глаголни форми с ударение 
върху тематичната гласна – Забравѝх си 
чантата в офиса.
– Повелителни глаголни форми с отмет 
на ударението – Взѐми да донесеш нещо. 
– Винителни местоименни форми мъ, 
тъ, съ – Едва не мъ прегази; Измий съ 
веднага!
– Рефлекс -а (-я при предходна мека 
съгласна) на голямата носовка, 1 л., ед. ч., 
сег. вр. – Налага се да се приберà в седем; 
Трябва да си върв’à веднага.
– Частица ше за бъдеще време – Ше 
дойдете ли с нас?

Тъй като интересът е насочен към влиянието на перцептивната яркост 
върху идентификацията на говорещия, бяха избрани следните признаци, по които 
той да бъде оценяван след всяко от експерименталните изречения: образован, 
интелигентен, възпитан, с високо обществено положение, симпатичен. Част 
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от признаците са социални – първият и третият, а останалите са характеристики 
на личността. Скалата, от която се избира оценка, е петстепенна: много, не 
много, средно, слабо, изобщо не. В случая се използва методът на семантичния 
диференциал. 

Инструкцията, представена на анкетираните, е следната:
Ще чуете последователно кратки изречения. Всяко от тях ще се повтори 

по три пъти. Слушайте внимателно и ако чуете грешка, запишете грешната 
дума на мястото на многоточието срещу номера на съответното изречение. 
След това посочете какъв е човекът, който говори по този начин, като 
оградите Вашия избор за всяка от характеристиките, които се съдържат в 
таблицата.

Всеки от анкетираните разполага с анкетна карта, в която вписва 
отговорите си. 

2.2. Резултати и анализи
В тази работа ще бъдат коментирани само част от много богатите 

резултати. На граф. 4 са обобщени в проценти верните разпознавания на 20-те 
некодифицирани варианта. Колкото по-висок е процентът на идентифициралите 
грешката (от гледна точка на книжовната норма), толкова по-голяма е 
перцептивната яркост на речевата особеност. Първите 6 речеви особености са 
разпознати от над 80% като отклонения от правоговора. Най-висок е процентът 
на идентификация на екането в прилагателни (тесна) и на местоименната 
форма мъ вм. ме – по 86.7%, следват редукцията на неударена гласна е (сига) 
– 85.8%, разговорното изпускане на т в частицата за бъдеще време (ше) – 
85%, дейотацията във форми на показателни местоимения (таа) – 83.8%, 
местоименната форма съ вм. се – 82.5%, и сегашната глаголна форма с твърда 
вм. мека съгласна в 1 л., ед.ч. (сипъ) – 80%. 

Прави впечатление фактът, че сред тези най-силно перцептивно ярки 
ненормативни варианти са както типично западни особености (напр. тесна, 
таа), така и черти от източнобългарската произносителна норма (сига), така че не 
може да се твърди, че водещата причина за перцептивната яркост е негативното 
отношение или към езиковия ни изток, или към езиковия запад. Всъщност сред 
тези перцептивно най-открояващи се варианти са двете особености, които са най-
отчетливият идентификационен маркер на българския езиков запад (екането) и 
на българския езиков изток (редукцията на неударено е) (вж. за това и Алексова 
2016: 405). Интересен е фактът, че другата много характерна източнобългарска 
особеност – смекчаването на съгласните пред предни гласни (н’ещо), е с по-
ниска степен на перцептивна яркост – 64.3%. Разликата не е много голяма, но 
все пак е забележима. Що се отнася до местоименните варианти мъ, съ, то те се 
сочат като източнобългарски, когато се говори за мезолекти [Виденов 1993] или 
за две книжовни регионални норми [Буров 2012]. Разликите в разпознаваемостта 
на четирите случая твърда вм. мека съгласна (сипъ, читалната, митничаръ, 
вечераме) са в рамките на 13%, като най-силно перцептивно ярък е случаят със 
сипъ (80%), а най-ниско – вечераме (67.1%).

 Двата случая с ненормативно място на ударението – преметът в 
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аористни форми (забравѝх) и отметът в императив (взѐми), са с близка, при 
това сравнително висока разпознаваемост – 78.8% и 73.8%. Според национално 
представителното изследване на езиковите нагласи, проведено през 2010 г., 
преметът в аористните форми е второто след екането речево явление според 
нагласите на респондентите, служещо като идентификатор на българския езиков 
запад [Алексова 2016: 405]. 

Опроверга се предварителното очакване, че в настоящия експеримент 
аористните форми с темпорална гласна а/ъ вм. о (занесъхте) ще имат ниска степен 
на разпознаване – под 40%/50%. Данните сочат, че 65.8% от анкетираните са ги 
разпознали като грешка. Явно повишеното внимание при слухово възприемане, 
насочено към откриване на грешки, е причината на тази перцептивна яркост. 

Граф. 4. Верни отговори – разпознати правоговорни отклонения.

Глаголните форми за 1 л., ед.ч. с наследник а на голямата носовка – вж. 
карти № М 96, М 97, М 99, М 100, М 101, М 102 у [Антонова-Василева и кол. 
2016: 122–128], не са от най-ярките при перцепция отклонения, макар че са 
разпознати от 63.3% и съответно 51.3%. 

Некодифицирано окончание -ме при глаголи от І и ІІ спр., сег. вр. е 
разпознато от 57.5% от респондентите. Изследването не е представително, но все 
пак резултатите са близки до тези от национално представителното проучване от 
2010 г., според което 52.3% от далите отговор, различен от „не знам“, определят 
формите от типа пишеме, четеме като правилни [Алексова 2016: 164–173, 254–
259, вж. още Алексова 2017].

Само два некодифицирани варианта са разпознати като грешки от по-малко 
от половината респонденти: свръхякането при -л-ови причастия (закъсняли) – 
20.8% (за разлика от свръхякането във форми на прилагателни за мн.ч. – 76.3%) 
и форми на съществителни имена за ж.р., завършващи на съгласен звук, с 
ударение върху члена (отговорностт`ъ) – 3.8%. Това са двете речеви явления с 
най-ниска степен на перцептивна яркост.

За да бъде проверена хипотезата, че по-високата степен на перцептивна 
яркост води до понижаване на социалния статус и до приписване на по-
негативни личностни характеристики, е необходимо да бъдат съпоставени 
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оценките за човека, в чиято реч се среща всяко от 20-те правоговорни 
отклонения. Това е твърде обемна задача за настоящата работа. Затова тук ще 
бъдат представени съпоставките само за 4 некодифицирани варианта, полярни 
според перцептивната си яркост: екането (тесна) и редукцията на неударено е 
(сига), които имат най-висока степен на перцептивна яркост, и двете явления 
с най-ниска степен на перцептивна яркост – свръхякането в причастни форми 
в мн. ч. (закъсняли) и форми на съществителни имена за ж.р., завършващи на 
съгласен звук, с ударение върху члена (отговорностт`ъ). 

По признака ‘образован’ говорещият, допускащ в речта си отклонения 
от типа отговорностт`ъ, е оценен най-високо (вж. граф. 5), което отговаря 
на факта, че това е речевата особеност с много ниска степен на перцептивна 
яркост (само 3.8% са я разпознали при слухова перцепция). Оценките за 
употребяващия форми като закъсняли са по-разпръснати по скалата с полюси 
много : изобщо не, като все пак преобладават положителните оценки. Това е 
в съзвучие с факта, че перцептивната яркост (20.8% разпознали) е малко по-
голяма от тази на отговорностт`ъ. За говорещия, допускащ маркери като сига 
и тесна, преобладават негативните оценки по признака ‘образован’, като най-
много са слабо образован, а след него – изобщо не (граф. 5). 

Граф. 5. Оценки по признака ‘образован’

Същият тип данни могат да се открият на граф. 6, на която личи, че 
този, в чиято реч са налични форми от типа на отговорностт`ъ, е оценяван с 
положителни оценки (ясно доминиране на много интелигентен, следвано от не 
много, а оценките слабо и изобщо не са много нисък процент). За допускащия 
свръхякане от типа закъсняли липсва толкова ясна доминация на една оценка, но 
пък сборът от положителните оценки (много + не много + средно) преобладава 
категорично над негативните оценки. Перцептивно най-ярките сига и тесна 
водят до преобладаване на оценките слабо интелигентен и изобщо не. 
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Граф. 6. Оценки по признака ‘интелигентен’

Оценките по признака ‘възпитан’ (граф. 7) не показват съществени разлики 
с оценките, онагледени на граф. 5 и граф. 6. Отново преобладават оценките 
много възпитан за говорещия, в чиято реч присъства формата отговорностт`ъ, 
за идиолекта със закъсняли липсва силно доминираща оценка, но сборът от 
много, не много и средно преобладава. За идиолектите със сига и тесна сумата от 
оценките слабо и изобщо не доказва наличие на негативни нагласи. Наблюдава 
се слабо намаляване на оценките изобщо не за сига и тесна.

Граф. 7. Оценки по признака ‘възпитан’

От съпоставката на граф. 8 с граф. 5, 6 и 7 личи, че е по-голям процентът на 
анкетираните, които не са дали отговор. Въпреки това общата тенденция е същата 
– преобладаване на положителните оценки много + не много за отговорностт`ъ; 
за закъсняли най-много са оценките за средно + не много високо обществено 
положение, като обаче има повишаване в сравнение с предходните графики на 
оценките слабо и изобщо не. Същата тенденция към покачване на стойностите 
на оценки изобщо не е налице при вариантите сига и тесна. 
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Граф. 8. Оценки по признака ‘високо обществено положение’

Допусканите правоговорни отклонения от двата полярни типа са най-
слабо показателни за приписването на оценка по признака ‘симпатичен’. За 
това говори по-големият процент липсващи отговори. За отговорностт`ъ 
преобладават отговорите много, но процентът е по-нисък от този на предходните 
графики. За закъсняли най-много са отговорите средно симпатичен, за сига и 
тесна – сборът от слабо симпатичен и изобщо не. 

Граф. 8. Оценки по признака ‘симпатичен’

3. Обобщения
В настоящата работа се проверява обвързаността на перцептивната 

яркост на няколко правоговорни отклонения, представляващи ненормативни 
варианти на социолингвистични променливи, с оценките за пет социални и 
личностни характеристики на говорещия. За перцептивната яркост се съди от 
процента респонденти, разпознали оценяваната особеност като правоговорна 
грешка. След като бе направена йерархия на ненормативните варианти според 
признака ‘перцептивна яркост’, се установи кои са речевите особености, които 
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имат полюсни оценки по този признак. Най-висока степен на перцептивна 
яркост сред избраните 20 фонетични и фономорфологични некодифицирани 
варианта имат екането (тесна) и местоименната форма мъ вм. ме, следвани от 
редукцията на неударената гласна е (сига). На другия полюс са свръхякането 
при причастни форми в мн.ч. (закъсняли) и особено членуваните с -т`ъ вместо 
-тà съществителни от ж.р., ед.ч. (отговорностт`ъ). Поради ограничения обем 
на настоящия текст само за 4-те полюсни варианта бе проверена хипотезата, 
че нарастването на перцептивната яркост води до нарастване на негативните 
оценки на респондентите за личностните качества и социалния престиж на 
говорещия. Данните дават основание да се направят следните обобщения:

- Най-много положителни оценки по петте признака е получил 
идиолектът, в който е допусната форма на съществително име за ж.р., завършващo 
на съгласна, с ударение върху члена -т`ъ вместо -тà. Именно тази форма е с 
най-слаба степен на перцептивна яркост – разпозната е при слухова перцепция 
като грешка само от 3.8%.

- Повишаването на перцептивната яркост до разпознаване на 
правоговорното отклонение от 20% води до относително намаляване на най-
положителните оценки и известно разпръскване на оценките по скалата между 
много и изобщо не, като все пак преобладават положителните оценки.

- При перцептивно най-ярките ненормативни варианти (сига и тесна) 
се наблюдава преобладаване на негативните оценки (слабо + изобщо не) при 
всички признаци.

- Оценките по признаците ‘образован’, ‘интелигентен’ и ‘възпитан’ 
показват значими сходства и при четирите оценявани некодифицирани варианта.

- Перцептивната яркост на четирите полярни правоговорни отклонения 
е най-слабо значима за формиране на оценките по признака ‘симпатичен’. 

- Наблюдава се нарастване на негативните оценки, особено оценките 
слабо и изобщо не, когато става въпрос за общественото положение на говорещия. 
По-малко е повишаването на негативните оценки при слабо ярките особености 
за разлика от по-същественото им нарастване при правоговорните отклонения с 
най-висока степен на перцептивна яркост. 

- Правоговорните отклонения понижават повече оценките за 
социалните характеристики на говорещия, отколкото оценките за личностните 
му качества – ‘интелигентен’, ‘възпитан’, ‘симпатичен’. 

Тези обобщения дават основание за наблюдаваната общност да бъде 
приета като достоверна хипотезата, че с нарастването на степента на перцептивна 
яркост на едно правоговорно отклонение се повишава възможността индивидът 
да се оцени негативно заради речта му. 

Освен това резултатите от настоящото изследване дават възможност да се 
каже, че двете явления с най-ниска степен на перцептивна яркост отговорностт`ъ 
и закъсняли са загубили в значителна степен статуса си на правоговорни 
отклонения според респондентите. С най-голяма сила това важи за формите от 
типа на отговорностт`ъ. Нека да подчертая, че тези заключения са верни за 
анкетираната общност. Макар че настоящото изследване не е представително, 
резултатите му дават възможност да се повдигнат или актуализират дискусии 
за статуса на немалък брой некодифицирани варианти, които да доведат до 
проверяване на хипотези с национално представителни проучвания.
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ГЕНЕРИЧНОСТ И ГЕНЕРИЧНА УПОТРЕБА

НА НУЛЕВИЯ ЧЛЕН

Ваня Зидарова
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

GENERICS AND GENERIC USAGE OF THE ZERO ARTICLE

Vanya Zidarova
Plovdiv University „Paisii Hilendarski”

Abstract: The generics and genetic usage of zero article. Vanya Zidarova. The paper 
treats the matter of generics and the generic usage of zero indefinite article. The generics is 
interpreted as a neutralization of the effective semantic and pragmatic oppositions between 
definite and indefinite phrases. The main context indication of generics is non-actuality 
of proposition. The zero indefinite article is used comparatively more rare than the other 
determiners. The tipical position is the subject position. In other positions the generic semantics 
is controversial. 

Key words: generic use, indefinite article, determination, neutralization, transposition

Въпросът за генеричността по традиция върви редом с въпроса за 
детерминацията, за употребата на определени и неопределени именни форми. 
Тази употреба е присъща всички езици, притежаващи членна система. А 
способността да се изразява генеричност от дадена форма се смята за знак за 
напреднал процес на граматикализация. Още в първите изследвания относно 
категорията определеност/неопределеност авторите отделят специално 
внимание и на генеричната употреба на детерминаторите в българския език. 

Генеричността е била интерпретирана основно в две насоки: или като 
част от семантичното съдържание на категорията, или като вид транспозиция, 
случай на речева употреба на детерминаторите. Нашата гледна точка донякъде 
съвпада с вече изразявани мнения, например относно неактуалния характер на 
изказването, нереферентността на генеричните фрази. Но за разлика от повечето 
изследователи ние не приемаме генеричността и генеричната употреба като част 
от сферата на детерминацията, а като самостоятелно явление, което е резултат от 
метафорична употреба на детерминаторите в условия на специфичен контекст. 
Ако гледаме на генеричната употреба като случай на преносна употреба, в 
редица случаи тя би била най-близо до метонимичното заместване от типа вид 
– род. Не само че генеричността не е част от детерминацията, а дори е нейна 
противоположност. Затова смятаме, че традиционното включване на значение 
„генеричност” и на генеричните фрази в състава на детерминацията не е 
приемливо. И от други учени е изразявано мнението, че генеричността стои не 
само извън семантичната сфера на езиковата детерминация, но и въобще няма 
езиков характер, а възниква в резултат на контекста, на употребата на думите 
и при нея се извършва неутрализация на езиковата опозиция определеност-
неопределеност в синтагматичния ред. 
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Според нас генеричната употреба на детерминаторите е проява на 

семантична неутрализация, извършваща се в специфичен контекст. От теоретично 
гледище всяка неутрализация е позиционно снемане на дадена опозиция. 
Терминът „неутрализация“ е въведен във фонологията от Н.С. Трубецкой и е 
прилаган първоначално само по отношение на фонологичната система, но след 
60-те години на ХХ в. се пренася и в други сфери на езикознанието – граматика, 
лексика, семантика. Неутрализацията започва да се разглежда като явление от 
плана на съдържание, което се изразява в снемане на категориалната опозиция 
[Мартине 1963: 10]. В случая с генеричната употреба на детерминаторите 
наблюдаваме снемане на когнитивните и прагматичните опозиции в определена 
позиция, т.е. в определен контекст, и разглеждаме генеричната употреба като 
проява на семантична неутрализация. Семантичните признаци, които приемаме 
за релевантни по отношение на детерминацията в различните ú проявления, 
са когнитивни (единичност), комуникативни (референтност) и прагматични 
(идентифицируемост, идентифицираност). По отношение на всички тях се 
извършва неутрализация при генерична употреба и те престават да участват 
в съдържанието на генерично употребените именни фрази. Затова по наше 
мнение генеричната употреба на детерминаторите би трябвало да се разглежда 
като неутрализация на опозиците, присъщи на детерминацията, а не като 
част от семантичното съдържание на детерминацията. Генеричните фрази са 
нереферентни, а останалите признаци на детерминацията се неутрализират и са 
нерелевантни в генеричен по тип, т.е. неактуален, контекст. При неутрализацията 
се извършва такава семантична деформация, при която противочленовете 
загубват различителната си сила и единият от членовете се употребява с такова 
речево предназначение, което е принадлежност на другия член по силата на 
регулярния му опозиционен статус. В този смисъл неутрализацията показва 
сходство с друго речево явление – транспозицията, при която една форма 
бива употребявана вместо друга. В следствие на неутрализацията, а и при 
транспозициите, противочленовете се превръщат в контекстуални синоними, 
между които се запазват известни стилистични различия, 

Приемайки генеричността и съответно генеричната употреба за 
речево явление, предпочитаме да не разглеждаме генеричността като част от 
езиковата категория „детерминация”, а да говорим за генерична употреба на 
детерминаторите. Генеричността не е част от семантиката на детерминацията в 
системноезиков аспект, а контекстово обусловена преносна употреба на именните 
фрази, маркирани с детерминатор. Контекстовата обусловеност е типична 
за употреби, при които настъпва неутрализация. Именно въздействието на 
контекста води до това, че в определена позиция граматичното противопостаяне 
престава да бъде комуникативно значимо и изборът на едно или друго средство 
не се определя от потребностите на номинацията. Контекстът, отличаващ се 
с неактуалност, е несъвместим с референтността и прагматичните признаци, 
а когнитивният признак «единичност» е съвместим, но не води до разлика в 
значенията (Слонът има хобот, Слоновете имат хобот). Несъвместимостта 
с контекста е присъща на неутрализацията, докато при сходни явления като 
транспозиция например има по-скоро безразличие по отношение на контекста, 
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когато трябва да се подбере съответното изразно средство. При генеричната 
употреба можем да видим както проява на неутрализация на диференциалните 
признаци, така и проява на тренспозиция на различните детерминатори. Г. 
М. Габучян разглежда генеричността като „специфична семантична сфера, в 
която определеното и неопределеното представляват абсолютни синоними“ 
[Габучян 1972: 51]. Това схващане приписва на генеричността повече качество 
на транспозиция, отколкото на неутрализация. Ю. Маслов обаче, разглеждайки 
именната денерминация в българския език, показва склонност по-скоро да 
говори за неутрализация. Според него при генеричност „противопоставянето 
определеност:неопределеност се неутрализира (курсив В.З.) и при това така, че 
се употребяват както определените, така и общите форми без отчетлива разлика 
в значението” [Маслов 1982: 166].

Приемайки, че генеричните фрази са нереферентни и се осъществяват в 
специфичен контекст, отличаващ се на първо място с неактуалност, следва да 
уточним съдържанието на понятието „неактуално изказване“. На пръв поглед 
то е противоречиво, тъй като изказването е именно актуализация на езиковите 
средства, актуализирано изречение. Но тук свързваме понятието „актуалност“ 
на изказването с характера на ситуацията, която е референт на съответното 
изказване. Начинът, по който се осъществява назоваването, означаването на 
ситуацията, определя актуалността или не на самото изказване. Актуалните 
изказвания означават актуална ситуация - т.е. ситуация, с конкретни темпорални 
и пространствени измерения, конкретна ситуация. Неактуалните изказвания 
означават универсални ситуации, лишени от конкретно времево-пространствено 
ограничение.

Първоначално генеричността се разглежда във връзка главно с 
определителния член, но в по-късните изследвания репертоарът от изразни 
средства, способни да изразяват тази семантика, нараства успоредно с разширяване 
кръга от детерминатори. Емпиричният материал показва, че в българския език 
генерична употреба имат най-често следните детерминатори – определителен 
член, нулев неопределителен член, неопределителното местоимение един, често 
разглеждано като неопределителен член. Към тези детерминатори можем да 
добавим и други местоименни средства като никой, всеки. Най-много внимание в 
българската лингвистика е отделяно на генеричната употреба на определителния 
член, който по принцип е най-добре изследваният детерминатор. Във връзка с 
интереса към семантиката и функциите на неопределителното местоимение един 
неизбежно е засяган и въпросът за генеричната употреба на този детерминатор. 
Най-малко внимание е отделено на нулевия неопределителен член. Един от 
първите учени, които се спират по-подробно на генеричната употреба на нулевия 
член, е Св. Иванчев [Иванчев 1978]. Според него генеричната нечленувана форма 
е типична за изказвания с гномичен характер, представлява традиционализъм 
с архаичен характер и се среща най-често в пословици, поговорки, афоризми. 
Например: Цигулар къща не храни, Гладна мечка хоро не играе. По-късно В. 
Станков добавя и други примери от този жанр: Хайдутин майка не храни, Шило 
в торба не стои [Станков 1995]. Но факт е, че в същия жанр не са малко и 
случаите с членувани форми: Ситият на гладния не вярва, Кучето скача според 
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тоягата, И лудият бяга от пияния. В този смисъл не бихме могли да сведем 
стилистиката на такива генерични употреби само до определен тип изказвания. 
Генерични употреби на нулевия член се наблюдават в българския език не само 
в изтъкнатите жанрове, а и в различни предписания, указания, сведения, като 
типичната и за тях остава субектната позиция. Например: Лица под 18 години 
не се допускат в заведението; Нетаксуван пътник се глобява; Лица в нетрезво 
състояние не се допускат в автобуса; Деца без придружител не се допускат в 
увеселителния парк; Нетаксувен багаж ще бъде свалян от автобуса.

Най-често като че ли генерична употреба на нулев член се наблюдава в 
субектна позиция и при подлог, рестриктивно ограничен от определение или 
подчинено определително изречение, като подлогът не е членуван: Например: 
Куче, което лае, не хапе; Мъж, който не е ходил войник, не е истински мъж; 
Картина, рисувана от майстор, има висока цена; Жена, която не е раждала, 
не знае какво е болка. Според Св. Иванчев всяко генерично употребено име като 
подлог в начална тема, което е определено от подчинено изречение (със съюз 
който), може да бъде нечленувано или членувано независимо от това какъв 
глагол сказуемо назовава глаголното лице” [Иванчев 1978: 209]. Примерът 
на Св. Иванчев е Заекът е животно/Заек, който е ранен, е лесна плячка за 
кучетата. Това са всъщност две доста различни по структура и семантика 
изказвания. В примера Заекът е животно има отношение на видово включване, 
предицираният признак е родов, а името подлог може да бъде единствено 
членувано. Никакъв друг детерминатор не е допустим в тази позиция и в такъв 
семантичен тип изказвания. Докато в изказване с рестрикция, макар и да е 
допустим определителен член, по-естествена е употребата на нулевия член. 
Например изказванията Заекът, който е ранен, е лесна плячка за кучетата; 
Детето, което е здраво, изглежда весело не звучат според нас напълно коректно. 

При разширена именна синтагма, която води до рестрикция на понятието, 
се назовава не целият клас, а част от него: Мъже, които са плешиви, често 
имат комплекси; Кучета без намордник не се допускат в парка. Тъй като 
множеството може да е назовано не в неговата цялост, а в една негова част само 
(не всички мъже, а само плешивите; не всички жени, а само красивите; не всеки 
град, а само големият), често се говори за т.нар. „ограничена генеричност“, при 
която предикацията има ограничен обхват и е валидна само за част от класа 
[Ревзин 1977]. Маркер с ограничителен характер могат да бъдат всякакъв вид 
определения към името, чиято функция е да стесняват обема на понятието. В 
такива изказвания предикатът е валиден не за цялото множество, а само за част 
от него. 

Фразите с ограничена генеричност имат по-сложна семантична структура, 
тъй като минават през два логически етапа. Първият е квантификация, при която 
се отделя определена част от множеството. Вторият е предикация, при която на 
тази част от множеството се приписва даден признак. Но тъй като посочената 
разлика между „генеричните” и „ограничено генеричните“ фрази е свързана с 
номинацията н обема на понятието, а не с начина на представяне (и в двата случая 
се извършва предикация), смятаме, че не е необходимо подобно разграничаване 
при разглеждането на генеричните фрази. Независимо от обема на множеството, 
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на което се приписва признакът, винаги става дума за обобщаване, за универсално 
твърдение и за нереферентен израз, свързан с езиковия екстенсионал на името.

Смятаме, че при наличие на рестриктивно спрямо множеството 
определително изречение или определение подлогът може да бъде само 
нечленуван: Дете, което е здраво, изглежда весело. Именно тази позиция, заето 
от нечленувано име, приемаме за същинската позиция, в която се реализират 
генерични фрази с нулев член. Фразите се перифразират с квантора за всеобщност 
„всеки/никой”, което е характерно и за генерични фрази с определителен член: 
Всяка картина, рисувана от майстор, има висока цена; Никоя жена, която 
не е раждала, не знае какво е болка; Всеки нетаксуван пътник се глобява. 
Нечленуваното име назовава целия екстенсионал на името и има обобщаващо 
значение. Фразите отговарят на типичните за генерична употреба показатели: 
неактуално изказване, често с гномичен характер; неактуално сегашно време на 
глагола сказуемо; нереферентност; перифразиране с квантор за всеобщност. При 
генерична употреба на нулевия член не се среща типичното за генеричността 
инклузивно видово-родово отношение: Кокичето е цвете - *Кокиче е цвете, 
Брезата е дърво - * Бреза е дърво, Щъркелът е птица - * Щъркел е птица. 

Според В. Станков генеричността е типична за определителния член, 
но може да се срещнат и случаи на конкуренция между определителния член 
и нечленуваното име [Станков 1995: 115-118]. Анализирайки примера на Св. 
Иванчев „Цигулар къща не храни”, В. Станков изразява становището, че в този 
случай нечленуваното име е употребено сигнификативно, като се извеждат 
на преден план родовите, понятийните качества на обекта. Т.е. „човек, който 
е цигулар, не може да храни къща”. Винаги според В. Станков обаче при 
тези употреби се съчетават „квалификативност, изразявана с нулевия член, и 
модалност, изразявана от сказуемото” [Станков 1995: 118]. Р. Ницолова [Ницолова 
2008] пък смята, че нулевият член може да изразява генеричност само при 
метаезикова употреба, посочвайки три типа изказвания, които се среща такава 
употреба: някои дефиниции (Гну е вид антилопа - пример на Р. Н.), поговорки и 
сентенции с архаичен оттенък (Цигулар къща не храни) и изречения с модален, 
предписващ предикат (Деца не се допускат на стадиона. Пътник без билет се 
таксува двойно- пример на Р.Н.). Това напълно съвпада и с нашето виждане за 
контекстите, позволяващи генерична употреба на нулевия член. В сравнение с 
останалите детерминатори нулевият член е най-малко склонен към генерични 
употреби, а изказванията, в които се наблюдава, имат изразен модален оттенък 
и не са част от свободната индивидуална комуникация, а са „синтактични 
сраствания”, следващи определен синтактичен и семантичен модел. 

Почти всички коментари и анализи, отнасящи се до генеричната употреба 
на нулевия член, са свързани с изказвания, в които името заема субектно-
подложна позиция. На останалите синтактични позиции почти не е обръщано 
внимание във връзка с генеричната семантика. Например: На харизан кон 
зъбите не се гледат, Без наука няма сполука, Обичам сладолед, Страхувам се 
от змии, Мразя хлебарки.Тези изказвания също се в известна степен неактуални 
или засягат универсални ситуации. Интерпретацията на такива фрази е доста 
спорна. Като нечленувани генерично употребени имена Св. Иванчев посочва 
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примерите: Това е само за лекар, Тетрадката е от хартия, Трябва да идете 
на планина. Т.е. като генерични авторът разглежда имената, когато те назовават 
цялото понятие, а не квантифициран конкретен обект от екстенсионала. 
Подобни употреби на нечленувани имена се срещат изключително често и това 
би разширило сериозно обхвата на понятието „генерична употреба”. Освен 
това в повечето от тези случаи изниква въпросът дали това е генеричност, или 
е неопределеност. Въпрос, който получава различни отговори в зависимост 
от гледната точка на изследователя и неговата представа за генеричността 
и за детерминацията. Безспорно нулево маркираното име означава клас, а не 
индивид, но това е по силата на езиковия код. В изказването това име може 
да се тълкува различно – като участващо със сигнификативното си значение 
(като в тези случаи наистина се наблюдава известна прилика с генеричната 
семантика) или като назоваващо конкретен, но неопределен, неидентифициран 
обект от множеството. Многократно анализиран е примерът Мери иска да се 
омъжи за швед, който пример е тълкуван като пример за генерична употреба 
. Но това изказване може да се интерпретира двояко: а) говорещият знае кой 
е този швед, но не намира за необходимо да го уточнява, защото целта на 
изказването му е само да посочи принадлежността на лицето към множеството 
„швед”; б) това да е лице, което и самата Мери не познава, тя иска да се 
омъжи за лице, притежаващо предикативния признак „швед”. Вторият прочит 
именно се тълкува като генерична употреба на името „швед”. От значение е 
и хипотетичността на изказването – „иска да се омъжи”, макар че и в минало 
време (Мери се омъжи за швед, На 30 април Мери се омъжи за швед и заминаха 
за Дания) пак бихме могли да говорим евентуално за генеричност. Трудно е да 
се разграничи неопределеността от генеричността в такива изказвания. Защото 
и неопределеното име също назовава десигната като цяло. Непознатостта и 
неидентифицираността предполагат неконкретност, не се визира конкретен 
обект от множеството, а цялото множество. Примери за употреби на нечленувано 
име, означаващо класа, присъщ му по силата на езиковия код, има безброй и в 
различни синтактични позиции: Това е пиано, Отивам на море, Търся си кола, 
Пиша с молив, Купих пералня, Трябва ми четка за зъби, Иван е лекар, Намазах 
си филия с масло, Обичам шоколад и прочие. Няма съмнение, че имената 
тук назовават понятийния клас, а не отделен или конкретен негов елемент. 
Но не смятаме, че тези фрази са проява на генерична употреба. Те са част от 
сферата на детерминацията и могат да бъдат характеризирани посредством 
детерминативните семантични признаци. Изказванията са актуални, имената са 
употребени в условията на конкретна темпорално-пространствена пропозиция 
и са представени по определен начин с оглед на прагматичните намерения 
на говорещия. Например в изказването Пиша с молив, за говорещия това е 
конкретен, точно определен молив, но за комуникативните цели на изказването 
не е нужно този обект да бъде индивидуализиран. В изказването Дай ми молив! 
предметът вече не е конкретен, а е назован с оглед на качествата му – средство за 
писане. Това значение съвпада с речниковото. Смятаме, че не е редно да се слага 
знак на равенство между речниковото, сигнификативното значение на името и 
генеричната употреба на името. 
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От съществено значение за интерпретацията е и подходът към 

номинацията. Ако се придържаме към логиката преди всичко, то имената като 
швед (Омъжих се за швед; Искам да се омъжа за швед), чанта (Купих си чанта, 
Трябва ми нова чанта), молив (Пиша с молив, Дай ми молив!) се включват в 
изказването с речниковото си значение и назовават понятието в неговата цялост. 
Но прагматичната гледна точка позволява и друг тип подход. В изказвания с 
конкретна темпоралност и в условия на реалис името означава точно определен 
елемент от обема на понятието – омъжила съм се за конкретен швед, купила съм 
си конкретна чанта, пиша с конкретен молив, като този елемент в зависимост 
от желанието на говорещия може да бъде на следващ етап и идентифициран. В 
изказвания в условия на иреалис обектът е представен не като конкретен, а като 
носител на признаците на класа – швед, чанта, молив. И при двата аспекта на 
анализ обаче според нас тези употреби не бива да се разглеждат като генерични, 
а като част от обема на детерминацията. 

Най-близо до генеричните фрази в семантично отношение стоят имената 
в позиция на предикатив: По това време бях студент, Той стана цигулар, 
Това е чанта, Петров е лекар. Предикацията по принцип не се съчетава с 
референтност, което сближава името предикатив с генеричните употреби, 
които също са нереферентн. И въпреки това много е трудно да се намери 
критерият, по който еднозначно да се разграничи сигнификативна употреба от 
генерична. Ако приемем всички нечленувани имена за употребени генерично, 
това би разширило неимоверно представата за генерична употреба на имената 
и би размило границите между генеричност и неопределеност. Затова ние 
предпочитаме по-тясното разбиране за генеричността, която според нас има 
следните характеристики: 

	Представлява речева употреба с преносен характер
	Реализира се в неактуално изказване или в изказване, предицирашо 

трайни признаци. Далеч по-голямо единодушие се наблюдава, когато се 
характеризира контекстът, типът изказване, в който се употребяват генерично 
различните детерминатори. В общи линии този контекст се определя като 
неактуален, темпорално нефиксиран, а предикатът е с универсална семантика. 
Предикатът сказуемо означава екзистенциалност, осъществява родово-
видова субординация или назовава някакво трайно, типично и независимо 
от темпоралността качество. Специфичният контекст, който се създава от 
такова сказуемо, е и основната причина за неутрализиране на присъщите на 
детерминацията семантични признаци.

	Отнася се до целия род, като означава рода в цялост или чрез единичен 
(типичен или произволен) негов представител

	Не е свързана с детерминацията семантично, въпреки че използва 
нейните изразни средства 

	Генеричната фраза предпочита субектната позиция
	Генеричната фраза е нереферентна. Според Х. Ро Хауге генеричните 

фрази са референтни и реферерат целия клас обекти [Ро Хауге 1987]. М. Лакова 
определя такива фрази като „потенциално референтни” (намираме термина за 
доста неясен), от логическо гледище те представляват „универсално квантори”, 
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което по-скоро навежда на мисълта за нереферентност [Лакова 1997-1998]. 
Доколкото може изобщо да се говори за референт, това е клас, множество, в 
което обектите се включват по силата на общите си и съществени родови 
признаци. Обектът се номинира не като „той“, а като „такъв“. Според други 
автори нереферентността се смята за неотменна характеристика на генеричните 
фрази, но трудностите възникват при отделянето на тези фрази от широкия 
кръг подобни конструкции. Единодушно се приемат за генерични и съответно 
нерефереитни изрази от типа Кучето е приятен на човека или Той е учител, 
но спорен характер имат аргументни фрази с нулев член от типа Пиша писмо, 
Купих си чанта. Според едни те са генерични и нерефереитни, а според други 
– неопределени и рефереитни. Гледната точка зависи от приоритетния подход 
– логически или комуникативен. Тъй като ние споделяме в по-голяма степен 
комуникативня подход, за нас тези фрази са референтни.

	Класически пример за генерична употреба е употребата на 
определителния член, която отговаря на всички изброени по-горе условия и е 
с най-висока фреквентност. По-ново явление е генеричната употреба на един-
фразите, които се характеризират с някои семантични и структурни ограничения, 
но също отговарят на повечето от посочените изисквания към изказването. 
С най-ниска фреквентност е нулевият член, който се употребява генерично в 
твърде специфичен и ограничен кръг изказвания. 
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Abstract: The work is a cognitive revision of the so-called complex sentence. For us, 
“complicated, complex” is not the qualification of a sentence as a syntax, but a qualification 
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predication building in certain sentences is complex. Their subject and predicate are expressed 
not by nominations but by their own predications.
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Синтаксисът определя предикативността като основен признак на 
изречението. Трябва да се отбележи, че няма изследване за предикативността 
като признак на сложното изречение. В синтактичните изследвания се приема 
разглеждането на това понятие като линейно постигната същност със събирателен 
характер, т.е. иманентно се има предвид множественост и компонентност. Затова 
номинацията ‘полипредикативни конструкции’ се употребява в повечето случаи 
като синоним на сложно изречение. 

Как да се разбира предикативността, когато са налице поне две 
предикации? В тези случаи предикативността остава ли хомогенна по природата 
си характеристика, или изоморфизмът сработва и тя придобива множественост, 
броимост. Как да разбираме съставността – в плана на формата или в плана на 
съдържанието; на строежа или на състава? А съчинението?

С други думи, какво е сложно в изречението или какво е сложно(то) 
изречение? За нас релевантен е първият вариант – какво е сложно в изречението. 

Настоящата работа е опит да се даде отговор на въпроса, дали сложно 
изречение е термин, или е терминологизирана употреба? Дали сложно е 
квалификация на изречение, или сложно изречение е термин?

На тези въпроси изглежда функционалният синтаксис не дава категорично 
коректен отговор, или досега даваният отговор все повече се разколебава, ако 
не го „предпазваме“ от когнитивния подход на изследване на синтактичната 
единица `изречение`.

Не са еквивалентни отношенията между елементите в сложното съставно 
изречение. Номинацията ‘съставно’ подсказва, че природата на този вид е 
различна дълбоко в същността, а не просто като структуриране. Т.е. става въпрос 
за ангажирано и прецизирано тълкуване на съставността като терминологизирана 
употреба сама по себе си естествено, а не само като компонент в по-широк 
термин. Сравнителен поглед върху термините, с които се назовават двата 
варианта на сложно изречение, подчертава релевантността на вторите елементи. 
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Съставянето представя постигане на изреченска същност, при която елементите 
на структурата са в смислова зависимост, допълнена и с логико-граматическа. 
Освен че сами по себе си част от тези елементи са собствено предикации, 
помежду си влизат в такива отношения на следващо, по-висше ниво така, че се 
съгражда сложна предикация, наречена сложно изречение. Предикативността 
на сложното съставно изречение е изоморфна на предикативността на простото 
изречение. Като отношение е абсолютно идентична субектно-предикатната 
формула.

Проблема за предикативността в синтаксиса на сложното изречение поставя 
М. И. Черемисина, която обръща внимание, че това понятие не се формулира 
собствено, а се привнася от синтаксиса на простото изречение. Подчертавайки 
полипредикативността на сложното изречение, авторката не я разбира като 
множество, сума от предикации и признава спецификата на предикативните 
отношения вътре в полипредикативната конструкция [Черемисина 1980: 154].

М. И. Черемисина и Т. А. Колосова сочат, че няма терминология за 
описването на отношенията между частите на сложното изречение, защото 
класиката определителни, подложни, допълнителни и т.н. не е семантична, а 
функционална [Черемисина, Колосова 1987]. В българския синтаксис корекции 
на стандартизирани от учебници класификации на някои модели прави 
единствено Й. Пенчев [Пенчев 1993, 1998].

Предикативността е признак, който структурира смисъла на изречението. 
В определени изречения обаче предикативната структура се изгражда по 
сложен път. Сложен е процесът на предикация. Предикацията като тип връзка 
се опосредства при един от компонентите си – субекта или предиката, от 
друга предикация, която се реализира като елемент в основната предикация и 
оформя нейната структура. Вариантите са субектност, предикатност. Тъй като 
субектът е принципна част от предикацията като връзка, а отношението е неин 
семантико-дълбинен еквивалент (в изначалното си разбиране то изисква две 
страни), в първите два вида съдържание се структурира предикация. И това 
е най-прецизният аналогов модел на изречение с единица предикативност, 
синтезирана от концентрация от предикации по маниера на спиралата.

Останалите видове субординация – обектност, атрибутивност и 
детерминация, не участват като средство за реализиране на предикация по сложен 
начин. Те не се имплантират в предикация. Те съществуват не чрез предикация, 
а самостоятелно; встрании редом. Тези връзки са между предикации, а не в 
предикация; между предикативни структури, а не в предикативна структура. 
След като са свързани помежду си две предикации, значи има свързани, по-
точно са прибавени една към друга две предикативности. Т.е. такова аранжиране 
може да се нарича полипредикативност. Полипредикативността е множество 
предикативност, но не е единствена предикативност. Множествеността е все 
пак на някаква цена делима; ако не във всички случаи, то в определени случаи. 
(Единствената предикативност е категорично неделима.) В предикативната 
структура определящата връзка е предикацията, а не субординацията 
(обектност, атрибутивност или детерминация), както не е определяща също така 
и координацията. Координацията и субординацията са възможни в състава на 
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изречението, но не в структурата. Координацията и субординацията не променят 
статута на изречението. То си остава просто въпреки тях.

Изясняването на предикативността като категория с основополагащо и 
критериално значение и класификационната схема на изреченски модели са 
предпоставка за представянето на компонентите на предикацията. Единият от 
тях е субектът. В някои от изреченията особеното на субекта е, че се изразява чрез 
предикация. Само че този предикативно изразен субект като цяло се предицира 
всъщност. Особеното се съдържа, разбира се, в ето този предикат, чиято лява 
валенция се изразява предикативно, а не номинативно. Става дума наистина за 
предикат, а не за друга предикация, с която в субектно отношение встъпва също 
предикация: `Успява, който работи`, `Които го уважават, дойдоха`;`Който 
ще бъде на изпит, мисли за задачата`; `Който знае, може всичко`.

Присъствието на относителното местоимение в предикациите е показателно. 
Морфологията на този вид изцяло попълва структурата. Тези позиции имат чисто 
дейктична функция и представят субекта вътре в предикациите `който работи`, 
`които го уважават`, `който ще бъде на изпит`, `който знае`. Релативността 
в семантиката им ги поставя, заедно с първичните им (собствени предикации), 
в позицията на неноминирания подлог на независимия предикат. Неговата 
семантика сама по себе си е достатъчна и се нуждае от свързване със субект, 
който да предицира. Тази нужда е провокирана от номинацията на предиката, от 
една страна, и от релативността на местоимението в предикацията в съседство, 
от друга страна. Релативността допринася самостойно номинираният предикат 
да се реализира в предикация. Позицията на предиката и предикацията в 
негово съседство няма значение за структурирането на смисъла на сложното 
изречение:`Които го уважават, дойдоха` – `Дойдоха, които го уважават`.

Местоименията тук са с класическата си, дейктична характеристика и не 
проявяват омонимия. Те са заместител на отсъстващия субект в предикацията, 
която като цяло е субект на водещия, основен за изреченския смисъл предикат.

Заслужава внимание възможността за участие на тези основни за смисъла 
предикати в други връзки, освен в предикативна – детерминативна за цел, време, 
причина. Например: `Дойдоха, за да празнуваме заедно`;`Работят, понеже им 
трябват средства`.

Те естествено имат смисъл и сами по себе си, в едносъставни предикации: 
`Дойдоха`; `Работят`.

Не може да се търси компромис и при имплантирания до афористичност 
субект:` говори се`, `знае се`, `мисли се`, `казва се` и пр., като не се смесват 
или препокриват по отношение на третото лице категорията субект и лице. 
Съдържанието на категорията лице в езика е субектът. Друг е въпросът, че субект 
на действие, състояние, процес не се покрива изцяло със субекта в класически 
смисъл, със субекта на езика: Говори се, че проблемите са решени.; Знае се кой 
е фаворитът;Казва се, че така не бива.

При безличните модални глаголи не би трябвало да има лексикален подлог, 
пише Й. Пенчев [Пенчев 1998:.80]. (Оценката е модалност.)

Безличните предикати, които са ментален продукт, но с аксиоматична, 
оценъчна семантика, допускат участието в изречение със сложно постигната 



Книга 5, 2018
предикация. Т.е. те могат да структурират ментална технология с предикативно 
изразен субект.

Такъв модел сложно изречение, в което субектът не е номиниран, а е 
предикативно изразен, градят предикатите `възможно е`, `истина е`, `лесно е`, 
`трудно е`, ̀ страшно е`, ̀ хубаво е` и пр.. При тях е свободна позицията на субекта, 
с който влизат в предикативна връзка. Предикатната им (не предикативна!) 
семантика е пълна. Тъй като изразяват оценка, вдясно не съдържат валенция. 
В тях не се включва отношение и затова не предполагат обект като страна в 
отношение със субекта. С тяхната семантика се приключва обемът информация. 
Ситуирането се дължи на присъствието на копулата `е`, чиято дясна валенция 
е попълнена с оценъчните думи `възможно`, `истина`,` лесно`, `трудно`, 
`страшно`, `хубаво`. Лявата позиция е свободна. Онова, което е оценявано, 
отсъства. То е някакъв субект по силата на структурата на предикацията. 
Предикатите с оценъчна семантика, или оценката чрез предикация е безлична. 
Т.е. всяко нещо може да бъде оценено, но когато се оценява чрез копулата `е`, 
без помощта на друга връзка – съгласуването например (при адективите), тогава 
наистина не може да се мисли за лице. Алтернативното присъствие на адективите 
и връзката им чрез съгласуване очертава независимостта на оценъчните 
предикати от номинациите. (Адективите присъстват и в съставното именно 
сказуемо.) Всяка номинация е посвоему субект. Значи оценъчните предикати, 
различни от оценъчните адективи и независими от съгласуването, нямат субект 
в класическия му смисъл.Тъй като в предикативната връзка участва субект, то 
възможността за неговото изразяване е предикация: `Възможно е да се пътува/
Да се пътува, е възможно`; `Истина е, че тук няма никой/Че тук няма никой, е 
истина`; `Лесно е да се пише за него/Да се пише за него, е лесно`. Позиционните 
варианти не променят смисъла и това доказва единението, така да се каже, 
на предикативността на смислово-комуникативната единица, на изречението 
със сложно постигната предикативност. И в двата случая предикацията заема 
позицията на субекта (подлога).

Семантиката на оценъчните предикати, има се предвид копулата, изисква 
попълване на субектната позиция.

Субектът на менталните процеси е изразен предикативно, а не 
номинативно, защото акцентът в смислово отношение първично се носи от 
предиката, но в тези случаи той не притежава информативна перспектива. 
Предикативното представяне собствено съдържа информация. Така предикатът, 
номинирал ментален процес, се превръща в предикативна структура, която 
изразява пълноценно единица рефлексия на съзнанието, на аз-а. Обектната 
позиция смислово е равностойно релевантна на субектната. Има смисъл кой 
знае или какво знае някой. Че субектът `знае`, `мисли`, `разбира`, е известно по 
право заради прототипа като позиция в диалектическата взаимовръзка мислене 
- език. 

Оттук се налага по естествен път заключението, че спрямо такива предикати 
в субектна позиция може да е предикация за тясно присъщ на субектното 
съзнание процес – в добавка и речева дейност, тъй като тя е съзнателен продукт 
(`говори`, `чете`, `казва`).
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В тези случаи се визира съставът на сложно постигнатата предикация. В 

нея трябва да бъде номиниран релативно субектът, защото така се осигурява 
връзката с номинирания ментален предикат; така се постига равностоен контакт. 
Ако няма семантично заложена релация, контактът няма да е равностоен и 
няма да се попълни свободната субектна позиция в предикативната връзка. 
Семантично заложена релация изразяват езикови форми с деиктична функция 
естествено, които означават чиста релативност. Просто дейксисът не притежава 
априори релация. И още по-прецизно уточнена, тази семантика изисква и 
персоналност: `който`, `която`, `което`, `които`.

Това е второто условие за единия случай на изразяване на субекта в 
менталната репрезентация, което е равностойно на първото така, както са 
равностойни позициитев предикативната връзка.

Втори случай на предикативно изразяване на субекта е при безлични 
глаголи, които са специфичен ментален продукт. Тук не става въпрос за оценка, 
която винаги, освен че може да е нечия, е на нещо, с което структурират сложна 
предикация чрез копулата е. Тук става въпрос за предикати, чието съдържание 
е възможност, необходимост: `може`, `трябва`, `налага се`. Уточняваме, че 
възможността се разбира принципно, а не конкретно. Семантиката на предиката 
е критерият, който диктува конфигурациите. Предвид на предикатната семантика 
и също толкова предвид на предикативността като категориален признак със 
сериозно и определящо присъствие в структурата на изречението, се приема и 
уговаря съставност на сказуемото [вж. Георгиева 2009:71]. 

Някаква ситуация е необходима за субекта, според субекта и тя е 
предикативно изразена. Затова тази предикация е посвоему субект на оценката; 
посвоему продуцира оценката. Предикацията и оценката са продукти на субекта. 
Нейният модел е изречение със сложно постигната предикация с единица 
предикативност: `Налага се да се проведе събрание`.

`Може` и `трябва` са безлични, защото са субектов продукт, но не 
собствено негова позиция (срв. `мога`). Тяхната семантика априори е релативна, 
т.е. предикативна. Те се отнасят към нещо, като го предицират. Затова употребата 
им е в изречение със сложно постигната предикативна структура. Употребите 
`Може` и `Трябва` са предикации със смислов дефицит, когато са едносъставни 
– думи-изречения. Субектът в такива модели се представя като предикация, 
която гради с него изречение със сложно структурирано субектно-предикатно 
отношение, като заема позицията на субекта в предикативния контакт.

В тези изречения има два предиката – единият предикат е основен 
за предицирането и е в основата на предикативността като признак на 
комуникативната единица, адругият изразява субекта.

Т.е. сложното постигане на предикация е попълването на позицията на 
субекта или на предиката чрез предикация, а не чрез номинация. Изразяването 
на субекта и на предиката с предикации, а не с номинации означава сложно 
постигане на предикативността на този модел изречение – чрез спирала, така да 
се каже, от предикации. Тази спирала обаче е все около един предикат като ядро 
на смисъла на изречението, като своеобразна дълбинност на комуникативната 
единица. 
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Тезата е валидна особено за моделите, в които присъстват употреби на 

ментални предикати със се: `Знае се, че мисля правилно и непрекъснато по този 
въпрос`; `Мисли се, че те разбирам добре`; `Разбира се, че говоря добре как 
трябва да се подходи в такъв случай`; `.

Традиционно граматиката определя глаголните форми в трето лице 
със се като безлични, а синтаксисът, като нейна съставна част, квалифицира 
сложните структури като съдържащи подчинено подложно изречение. Такава 
квалификация се аналогизира със субектно отношение и съдържание, защото 
дефинитивно учебниците по синтаксис (в по-голямата си част) обясняват, 
че подчиненото изречение замества описателно липсващия подлог от 
самостойната част. (Изключение от традиционализма и известното незачитане 
или непоследователност в зачитането и на съдържателния компонент в езика и 
неговите форми прави Й. Пенчев [Пенчев 1993, 1998].

Да се квалифицира подчинената предикация като заемаща незаета 
подложна позиция, или със субектно съдържание, е неточно.

Първо, неточно е причисляването на глаголите, означаващи ментални 
процеси със `се`, към безличните [вж. Георгиева 2009: 86-87]. Парадоксално, 
а даже и безпочвено е, неизвестно как и защо, да се отнема категорията лице 
(персоналност) на предикати, които са безспорно присъщи на субекта. Субектът 
единствено, и затова е субект, може да продуцира менталност. Менталността 
му дава правото да бъде носител на езика. Езикът е средството да доказва 
менталността си. Всичко, което се приписва само на субекта, е винаги 
имплантирано със субектност и винаги притежава категорията ‘персоналност’, 
не даже просто лице като тясна граматическа характеристика. От никаква гледна 
точка такъв предикат не може да се измерва само с параметъра `трето лице`. 
Параметърът `трето лице` може и да е негов, но винаги на последно място, като 
последна възможност. Маркираният член на парадигмата, инвариантът, условно 
казано, е `първото лице`. Това е позицията на субекта, за това свидетелства 
рефлексивът `се`; тази позиция е истинската негова. Тя е единствено негова 
и невъзможна за друг. Друг означава обект (предмет, същина някаква), който 
някаква ситуация, плод на субекта, поставя в позицията на свой субект, но 
условен. Или по-точно условната, другата, вторичната субектност е в трето 
лице. Затова третото лице е позицията на деперсонализираните предикати 
(безличните глаголи). 

Второ, частицата `се` (рефлекс, част от възвратно-личното местоимение) 
си има затова своя семантична натовареност, която моделира предикатите като 
рефлексивни дори когато собствената им семантика не е рефлексия или плод 
на рефлексията – `движи се`, `върви се`. Съчетани със собствено рефлексивни 
предикати, каквито са менталните, тя не може и не моделира тяхната семантика, 
защото нейната езикова функция е да замества субекта собствено като продуциращ 
себе си, или тя е дейксис на самосъзнанието; `се` е някак авторефлексия, при 
това заместител. Прибавена вторично към предиктати, чиято семантика е 
менталността, `се` катализира рефлексия, концентрира рефлексия, „радиира” 
рефлексия. Позицията на третото лице не моделира семантика, защото е релатив 
на субекта. Третоличната форма е функция на менталния предикат със `се`. Тази 
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функция означава универсалност, общовалидност, афористичност. `Знае се` 
означава не само трети, друг някой, а едновременно всеки друг, без аз и ти, и 
всички други. Смисълът на `знае се` е общовалидността. Т.е. смисълът е тясно 
предикатен. Имплантирането на `се` в третото лице засилва рефлексивността, 
което е както безспорна субектност, така и импликация на категоричност, 
като подчертаване на предикатната семантика. Такава семантична структура с 
такъв акцент не може да носи третото лице – `знае`/`знаят`, защото липсата 
на `се` снижава рефлексивността, имплантираната субектност. `Се`-формата 
не е безличност, защото предикатната семантика е собствено личността. `Се`-
формата като рефлексив е катализиране и на субективността; средство да се 
осмисли менталността като познавателен конструкт, есенциално и, разбира се, в 
неговата конкретна проекция, но като съдържание. Това е своеобразен баланс на 
съставките на менталната репрезентация. 

Прилагането на когнитивния подход доказва, че безличността на 
предикатите не може да се категоризира граматически, без да се държи сметка 
за субектността (персоналността) и за семантиката естествено на предиката. Т.е. 
превалиране на формата и всякакво формално унифициране или аналогизиране 
са недопустими. Напълно изоморфно тази теза се отнася за критериалното 
диференциране на субектни и предикатни отношения в сложно постигнатата 
предикативност на изречение, при което лявата или дясната валенция се 
попълват от предикации, а не с номинации.

`Съставно` не е синоним на линейност от предикации, а означава 
инвариант на състава на изреченската структура – субект и предикат, при 
който субектът или предикатът са изразени от предикации, а не от номинации. 
Моделът на мисълта е субект – предикат и това е аксиома. В останалите 
случаи е налице линейност от такива модели, т.е. това са полипредикативни 
конструкции с координация или субординация на елементите на линейността 
от модели. Синтаксисът има една основна единица – изречение. Елементите на 
субектно-предикатната структура могат да се изразяват както с номинации, така 
и с предикации и това означава съответно просто изречение и изречение със 
сложно постигната предикативна структура. Във всички други случаи, когато 
елементи на състава, а не на структурата на изречението – то е едно и само 
едно– са изразени с предикации, говорим за полипредикативни конструкции (с 
обектност, атрибутивност или детерминативност – във вариации), а не за видове 
изречения. Видови са отношенията, а не изреченията. 

Връзките между относително самостойни като структура и семантика 
предикативни единици не могат да са етимон за номенклатура на изречение. 
Това есубординирана на изречението парадигма, а не друга, равностойна му. 
И не на последно място – връзката и средствата за нейното изразяване не са 
признаци на изречението, за да служат за неговата квалификация и класификация. 
Парадигмата на изречението се основава на признаците му по дефиниция. Нищо 
друго и нищо повече от това.
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Abstract: The paper deals with some unusual ways of expressing syntactic meanings in 
the Bulgarian sentence. These are, in the first place, manifestations with a non-typical element 
in a certain syntactic position; the element in question appears on the base of a metonymic 
transmission. Secondly, some non-standard (occasional) ways of expressing time, place, 
quantity in the sentence are described. The work clarifies the nature of non-traditional syntactic 
choices and the mechanisms of their realization.

Key words: sentence, sentence constituent, metonymy, occasional expression, imagery 

Ако в заглавието на предлагания материал се усеща алюзия към известна 
пиеса от Дарио Фо, то впечатлението е напълно правилно. Насочването към 
комедията на италианския драматург1 (преводно заглавие „Едно налице – две 
наопаки“) е нарочно търсено, защото работата ще представи, образно казано, 
някои „опакови бримки“ в българското изречение, проявяващи се под формата 
на необичайни начини за изразяване на синтактични смисли. Казано иначе, 
ако приемем, че в обичайния случай всички бримки на изреченската плетка се 
заплитат налице, то веднага привличат вниманието случаи, в които някои бримки 
са заплетени наопаки. За разлика от естественото плетиво, при което лицевите 
и опаковите бримки се редуват по определени модели, в изречението опаковите 
бримки внасят известна дисхармония в „правилния“ ред и карат възприемащия 
да се замисли защо са се появили.

В изложението ще бъдат представени няколко типа нехарактерно 
изразяване на изреченски части. Необичайните форми в някои случаи са 
образно неутрални, в други случаи са с подчертана образност, а в трети са и ярко 
индивидуални, резултат от мощната интелектуална асоциативност на говорещия. 
Работата има за цел да изясни природата на неестествените синтактични избори 
и механизмите на тяхната реализация.

Явленията, за които ще стане дума, са оформени в две групи: в първата 
група се обединяват употреби, които са резултат от някакъв вид метонимичен 
пренос; във втората група се включват случаи с оказионално изразяване на 
значения в сферата на обстоятелствеността.

І. Запълване на синтактични позиции на базата на метонимичен 
пренос

Метонимичният пренос, който ще се коментира тук, има връзка със 
1 Дарио Фо (1926 – 2016) – драматург, театрален режисьор, киноактьор и композитор, 
Нобелов лауреат за литература (1997 г.). 
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синтактичните функции на съответните лексикални елементи. Това, което ще 
интересува предлаганото изложение, е как в резултат на метонимичен пренос 
дадена синтактична позиция (на подлога, допълнението, определението и пр.) 
се заема от нетрадиционен за тази позиция, нехарактерен елемент.

В рамките на тази първа група ще бъдат разгледани два типа явления.
І.1. Запълване на синтактични позиции чрез действието на механизма 

на понятийната родово-видова метонимия 
Действието на този тип метонимия прави възможна например появата на 

глагол в роля на подлог, на наречие в роля на допълнение и под. Става дума 
за употреби от типа: „Тичам“ е глагол“, „Напишете „ако“, в които подлогът 
е изразен с глагол (в първия пример), а допълнението със съюз (във втория 
пример)2.

Да вземем проявите на подлога. Най-естественото изразяване на подлога 
е чрез съществително име (респ. субстантивирана част) или чрез местоимения 
за лица и предмети. В ролята на подлог обаче могат да се появяват и думи 
от всички други лексико-граматични класове. На пръв поглед е трудно да си 
представим как подлог ще бъде изразен с глагол или с наречие, или с частица. 
Това обаче е напълно възможно, само че в условия на метонимично заместване 
по модела: „Тичам“ е глагол“, „Бързо“ е наречие“, „Че“ е подчинителен съюз“, 
„В“ е предлог“, „Ли“ е частица“, „Ах“ е междуметие“3.

Тази нетривиална употреба се осъществява чрез метонимично заместване 
на дума с родово значение от дума с видово значение. Пълният облик на първото 
изречение по-горе е: „Думата „тичам“ е глагол“; и тук подлогът е изразен с 
разширен израз, в който същински подлог е елементът думата, а елементът 
„тичам“ е негово приложение. В изречението „Тичам“ е глагол“ видовият 
словесен елемент (тичам) е иззел синтактичната функция на родовия елемент 
(думата) и е заел неговата синтактична позиция. Това става възможно въз 
основа на осъзнаването, че тичам е един от представителите на по-широкото 
понятие дума. Явлението е една от разновидностите на синекдохата като вид 
метонимия, основана на количествена връзка между назоваваните явления. В 
случая количественото смислопреобразуване е от типа род ~ вид4. 

Моделът на появата на този вид метонимичен пренос е винаги един и 
същ: поставяне на представител на класа думи в главна позиция (подлог) → 
обозначаване на граматичния клас на думата като част от сказуемото, тип: 
2 Възприета е следната практика за цитиране на примерите: медийните примери се 
отбелязват с маркер (М), разговорните – с маркер (Р), авторските примери се цитират 
с името на автора, а когато авторът е чужденец, се поставя и маркер (БП) – български 
превод. Примерите без такива обозначения са конструирани.
3 Фактът, че в цитираните изречения първият елемент е подлог, се доказва лесно. Знае 
се, че подлогът е носител на предикативния признак – на това, което сказуемото „казва“. 
Предикативният признак „е глагол“ ясно се отнася към „тичам“, предикативният 
признак „е наречие“ очевидно се приписва на думата бързо, предикативният признак „е 
съюз“ – на думата че и т.н., т.е. въпросните думи са недвусмислените подлози в своите 
изречения. 
4 За синекдохата като метонимичен подвид вж. напр. Лаусберг 1960: 295; РТЛ 1973: 
912; Павлова 1982: 62; Бояджиев 1986: 59; Вътов 1998: 83; Попов 2001: 203. Видовете 
синекдотичен пренос са подробно представени в изследването на Е. Павлова.
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„Хубав“ е прилагателно“, „Себе си“ е местоимение“, „Ах“ е междуметие“. Като 
се следва този модел, абсолютно всяка част на речта може да се появи в ролята 
на подлог – пълнозначна или непълнозначна, дори дума, за която подложната 
употреба е по принцип невъзможна5. Разликата между пряката и преносната 
употреба на съответния елемент добре се вижда в пример като „Аз не знаех, 
че „че“ е подчинителен съюз“, в който първото че е самият подчинителен съюз 
(пряка употреба), а второто че е метонимично мотивираният подлог6.

В случая позоваването е на граматичния клас на подложния елемент. 
Елементът обаче може да бъде характеризиран и по друг езиков признак 
(фонетичен, ортографичен и пр.), напр. „Р, л, м, н“ са сонорни съгласни“, „Щ“ 
е лигатура“. В употреби пък като „Здраве“ е широко понятие“, „Последното 
„амин“… замря без ехо“ (Елин Пелин), „Едно „тик-так“ се чу в тишината“, 
„Топол М“ са едни от най-модерните в своя клас“ (М) въобще няма приписване 
на езиков по характер признак. Признакът тук е логически по своята природа, 
тип „Понятието „здраве“ е широко понятие“. Междуметията амин и тик-так, 
названието Топол М са подлози в дадените изречения на базата на елиптирането, 
на скъсяването на изразния план: амин, мислено като „последният възглас 
„амин“; тик-так, мислено като „едно звукоподражание „тик-так“; Топол М, 
мислено като „ракетите „Топол М“, за които се отнася новинарският материал. 
В подобни случаи елиптираният елемент винаги е съществително име, даващо 
по-общо в логически аспект название на видовия елемент: в конкретните случаи 
това са номинации от типа понятие, възглас, призив, надпис, заглавие и под. 

Описваният метонимичен модел може да обясни появата в подложна 
позиция не само на нетипични класове думи, но и на цели изрази или дори 
изречения под формата на призиви, надписи, заглавия и др., които традиционният 
синтаксис обичайно прикрепя в края на описанието с някакво много общо 
название (напр. у К. Попов – подлог словосъчетание, вж. Попов 1979: 117). Става 
дума за подлози от типа: „И бурно ехтеше в нощта златозвездна: „На крак, братя 
роби, на крак!“ (Хр. Смирненски) (съкратено е родовото обозначение възгласът, 
призивът), „Отсервирането задължително“ настойчиво гледа от стената“ 
(съкратено е табелата, надписът), „Одисей пътува за Итака“ заслужено 
спечели наградата на публиката“ (съкратено е драмата, постановката).

Като се има предвид моделът при изразяване на подлога, вече лесно 
може да се предвиди как ще изглежда „при по-особена употреба“ изразяването 
и на други изреченски части „с по-особен вид заместители“ [Попов 1979: 

5 Има се предвид например възвратно-личното местоимение себе си, което въобще 
няма именителна форма. В изречението „Себе си“ е местоимение“ обаче то се появява в 
подложна позиция съвсем естествено.
6 К. Попов отбелязва възможността неизменяеми части да влязат в ролята на подлози 
с уточненията „при по-особена употреба“, „изпълняват служба на… особен вид 
заместител на подлога“ [Попов 1979: 116], вж. неговите примери: „В същия миг едно 
истерическо „ха-ха-ха!“ разцепи въздуха“ (Ал. Константинов), „Чу се едно „ъх!“ – тоя 
звук, който селяните издават, когато секат дърва“ (Й. Йовков). Авторът посочва също, че 
в някои случаи тези употреби имат елиптичен характер, като подкрепя това с примерите: 
„Поради (вм. предлогът поради) означава само пасивна причина“ (К. П.), „Ту-ту е само 
съотносителен съюз за разлъка“ (А. Т.-Балан) [Попов 1979: 116].
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116]. Напълно неестественото за преки употреби изразяване на допълнение, 
определение, обстоятелство например чрез глагол може лесно да се илюстрира 
с метонимично елиптирани номинации от типа: „Да разгледаме „тичам“ 
като представител на трето спрежение“ (вм. глагола „тичам“; допълнение), 
„Спрежението на „тичам“ е трето“ (вм. на глагола „тичам“; несъгласувано 
определение), „Логическото ударение пада върху „тичам“ (вм. върху думата/
елемента/глагола „тичам“; обстоятелствено пояснение). 

Чрез механизма на родово-видовата понятийна метонимия и допълнението 
може да се изрази с непредметни, т.е. с нехарактерни, елементи, напр.: „Всеки 
вика „дай“ (с глагол), „Да вземем например „и“ (със съюз), „Гък не каза, уж 
вода ненапита“ (А. Дончев) (с междуметие), „Богоров избягваше всяко „на“ (А. 
Т.-Балан) (с предлог), „Кажи „а-а-а“ (със звук „а“) и т.н. Трудна за мотивиране 
е появата на наречията горе и долу като допълнения в примера: „Светът не 
лежеше на равно, в тепсия, в света имаше горе и долу“ (А. Дончев). Чрез модела 
на метонимичния пренос обаче примерът намира логично обяснение – той 
очевидно е породен от съкращаването на плана на изразяване от пълния израз 
„В света има измерения/понятия горе и долу“.

В обобщение може да се каже, че в разглежданите случаи метонимията 
е чисто езиково средство с неутрални в стилистично отношение функции. 
Стилистично неутралната метонимия Л. Андрейчин нарича „логическа 
метонимия“, тълкувана като прост пренос на съществуващо наименование върху 
ново понятие (напр. на думата крак и върху понятието „долна, опорна част на 
мебел“); при този тип пренос думата не придобива семантична двуплановост 
[вж. по-подр. Павлова 1982: 17–18]. Самата употреба авторът определя като 
лексикализирана, устойчива. Логическата метонимия се използва, по думите на 
именития ни езиковед, „за краткост и за техническо опростяване на мисленето и 
говоренето“ [Андрейчин 1962: 522] и е в предметната сфера на лексикологията, 
а не на стилистиката.

І.2. Запълване на синтактични позиции чрез действието на механизма 
на пространствената метонимия 

Други по характер в рамките на първата група са употребите, илюстрирани 
с примера: „Руският посланик във Великобритания заяви в Лондон, че Даунинг 
стрийт не е представил никакви доказателства, че Москва стои зад инцидента 
„Скрипал“ (М). Тук „Даунинг стрийт“ е адрес в Лондон, улицата, където е 
седалището на английското правителство; Москва е място в Русия, столица на 
държавата. Смисълът на цитираните употреби е Даунинг стрийт = английското 
правителство, Москва = руската държава, респ. визират се управниците на Англия 
и Русия. В случая е налице метонимичен пренос, основан на пространствени 
връзки и отношения: наименованието на мястото визира лицата, субектите 
нелица, институциите, свързани с него. По наблюденията на тесните специалисти 
пространствената метонимия е една от най-честите и най-многобройни прояви 
на метонимия [Павлова 1982: 20].

Визираните с посочения пример употреби са отбелязани от изследователите 
на медиите като особено привличащи вниманието. Например А. Бел посочва 
в своя анализ на езика на новините, че имената на места често изразяват 



Отговорността пред езика
повече кой, отколкото къде, че фиксират държавата като политически актор, а 
не като физическа територия [Бел 1991: 200]. Нещо повече: ученият дава това 
наблюдение върху новинарския елемент „къде“ в глава със заглавие „Гримът на 
новинарската история“ (Make-up of the News Story), т.е. във връзка с начините, по 
които авторите на новинарските материали оформят елементите в структурата 
на новината така, че да предизвикат интереса на потребителите. Изследователят 
отбелязва явлението с оглед на метонимичното запълване на подложната 
позиция. Тези употреби действително са преобладаващи, но подобни преноси 
не се ограничават само до подлога, а засягат и други синтактични функции, 
свързват се не само с медийния, но и с други типове дискурси. 

По принцип всяка употреба на географско название не като географска 
територия, а като субект в някаква интеракция вече представлява метонимия 
на пространствена основа, визираща хората, свързани със съответното място, 
тип: „България ще въведе еврото до няколко години“ (М), „Европа трябва 
да разработи нова политика към Украйна“ (М), „Цяло Приморско се стяга 
за поредния двубой…“ (М). Същото важи и за названията на институции, 
сдружения, партии, фирми, тип: „Банка ДСК взе 140 млн. евро заем“ (М), „КАТ 
ще дебне по пътищата за пияни шофьори“ (М), „Конституционният съд спря 
това решение“ (М), „Труд“ се обръща към читателите с въпроса…“ (М). 

При названия от типа „София прие предложена от ЕС предпазна клауза“ 
(М) механизмът на метонимичния пренос е същият, но самият пренос е вече 
вторичен, тъй като се метонимизират веднъж вече метонимизирани същности 
по модела: София = България = правителството, управниците на страната. 
Тъкмо този вид преноси са направили впечатление на А. Бел като характерни 
за публицистичния език. Подобни употреби имат изобразителна и експресивна 
стойност, използват се преднамерено и са специфичен вид „опакови“ бримки в 
плетката на съдържащото ги изречение.

Запълването на подложната позиция с метонимично употребени елементи 
от разглеждания вид става по няколко модела. 

С висока фреквентност се отличават названията на столици, като с това 
се визират лидерите на съответната страна, напр. в употреби като: „Вашингтон 
реагира предпазливо“ (М), „Рим кани 17 хиляди българи и румънци на работа“ 
(М), „Само за охрана Атина плати над милиард в долари“ (М), „Това ще остане 
пречка за сътрудничеството с Либия, дори Триполи да приеме другите условия“ 
(М). В тази група естествено влиза и обозначението Брюксел като център 
(столица) на Европейския съюз: „В страната липсват достатъчно регулативни 
механизми, отсече Брюксел“ (М).

При названията на населени места или на части от тях (квартали, улици, 
постройки) метонимичната употреба насочва към хората от съответното място 
като тотален брой (= жителите, населението, обитателите, намиращите се 
на/в…) или като обособена група, чийто характер става ясен от контекста и/или 
ситуацията на общуването (= напр. общинарите, участниците в…, учениците, 
футболният отбор на града и под.). Ето няколко такива употреби: „Видин мина 
на минерална вода“ (М), „Бобов дол се вдига на бунт в защита на 300 миньорски 
семейства“ (М), „Ако Разград успеят в двубоя с „Левски“, това ще предреши 
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съдбата на Купата“ (М), „Герена“ потъна в униние“ (М).

Силно впечатляващи по-нататък са названията на култови сгради, в които 
се помещават известни на всички институции, такива като: Кремъл (седалище на 
руския президент и на правителството на Русия), Елисейският дворец (седалище 
на френския президент), Белият дом (седалище на американския президент), 
Капитолият (седалище на американския конгрес и на сената), Пентагонът 
(седалище на военното министерство на САЩ) и под. Метонимичният пренос 
при употребата на тези названия вместо хората, които работят в тях, е с видим 
стилистичен ефект: „Белият дом не коментира информацията“ (М), „Кремъл 
излезе с нота срещу недоказаните обвинения на Великобритания“ (М), 
„Пентагонът виновен за изтезанията в Ирак“ (М).

По подобен начин се употребяват и адресите на сгради, в които се намират 
седалищата на държавни глави, правителства, министерства, централи на 
партии, комитети, съюзи и пр., такива като: Даунинг стрийт 10, „Дондуков“ 1 
и 2 (седалищата на правителството и на президента на България), „Позитано“ 
20, „Раковска“ 134, „Врабча“ 1, „Врабча“ 23, „Кърниградска“1 (седалища 
на български политически формации) и др. Метафоричните употреби на тези 
названия са със силен експресивен заряд, напр.: „Позитано“ 20 отказа коментар 
по случая“ (М), „Кърниградска“ 1 също се намеси в разговорите (М).

Думите с подобен метонимичен потенциал по естествен начин се появяват 
не само в позицията на подлог, но и в позицията на други изреченски части. Най-
чести са допълненията, тип: „За Анкара е ясно, че една от главните цели ще е…“ 
(М), „От Юкос обвиняват Кремъл в политическо преследване на компанията“ 
(М), „Те не разчитат на Киев, нито на Варшава“ (М). Възможни са също 
определения по модела: „Позицията на Скопие за името неприемлива за Гърция“ 
(М), „Договорът е резултат от сключеното през 1998 г. междуправителствено 
споразумение между София и Анкара“ (М). Интересни са проявите на 
метонимични обозначения на места във функция на обстоятелствени пояснения 
за място, тип: „От „Дондуков“ 2 алармират, че…“ (М), „… казаха от „Раковска“ 
134“ (М), „От „Врабча“ 23 твърдят, че е вероятно да…“ (М), „На „Герена“ 
поставиха ултиматум на Делио Роси“ (М). Разликата между „нормалното“ и 
метонимичното обстоятелство е пренасянето във втория случай на значението 
върху хора, свързани със съответното място, и разбира се в забележимата 
образност на метонимичното обозначение.

Отбелязват се и случаи с повече от едно синтактично разнородни 
метонимични обозначения в изречението, обичайно в подложна и друга функция 
(обектна, атрибутивна), напр.: „Москва разгневена на Талин“ (М), „Това може да 
накара Вашингтон да промени политиката си на партньорство с Киев“ (М).

Пространствените метонимични преноси от разглеждания вид съвсем не 
са ограничени до публицистичните употреби. Изследователите на метонимията 
посочват много и разнообразни прояви на художествената метонимия [вж. 
напр. Павлова 1982: 24]. Тези прояви сравнително рядко са от коментираните 
тук видове по модела със собствени селищни имена, тип: „Американците 
наистина работят за Индия, а не за Вашингтон“ (Т. Кланси, БП), „Делхи ще 
продължи да купува оръжия и муниции от Москва“ (Т. Кланси, БП). Типични 
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за художествената реч метонимии са с несобствени названия като град, село, 
квартал, улица, апартамент7. Селищни названия се употребяват обаче в 
специфичния за художествената реч случай на персонализирана употреба, т.е. 
когато с името на селището се обозначава определен човек от съответното 
селище, тип: „Има право момчето – рече Русе на Варна“ (Вл. Башев) (= човекът 
от Русе / човекът от Варна).

Визираните употреби не са чужди и на разговорната реч. Тази сфера 
на общуването не е наблюдавана целенасочено в коментирания аспект, но от 
събиран за други цели материал излизат примери предимно за метонимично 
употребени местни собствени имена с визиране на групи хора, разпознаваеми 
в контекста на разговора, тип: „Бургас ще изпаднат май таз’ година“ (Р) (= 
футболният отбор на града), „Те Разград ще вземат нови играчи“ (Р), „Русе 
много разкрасили центъра, бе!“ (Р).

За коментираната подгрупа явления може да се обобщи, че тук 
метонимичният пренос разкрива не само лексикалната, но и стилистичната си 
значимост. Макар и с не особено разнообразни типове употреби, метонимията 
проявява в случая присъщата ѝ образност и експресивност. 

ІІ. Нестандартни начини за изразяване на обстоятелствени значения
Представа за тези начини дава следният анекдот: „Двама пият в ресторанта 

на гарата – едно малко, още едно малко... Тогава единият предлага да си вземат 
цяла бутилка. – Не мога – казва другият, – влакът ми е след две малки”. Тук 
съобщаването на време не е станало чрез типичен времев израз, напр. след 20 
минути, а с оказионален обозначител след две малки (питиета). 

Характерното при този тип изразяване на обстоятелствени значения е, 
че има нещо неспецифично за съответния обстоятелствен тип – използват се 
нестандартни мерни единици (в анекдота – питие вм. минута), включително и 
размяна на мерни единици (напр. продължителност във времето се означава с 
пространствени единици и обратно).

В посочения аспект ще бъдат коментирани три обстоятелствени типа: 
обстоятелства за време, за място и посока, за количество и степен. Те изглежда 
са най-„отворени“ към нетрадиционното представяне (регистрирани са в 
статистически надеждни числа). Все пак от трите вида най-чести в събрания 
материал са нетрадиционните изрази с времево значение, а най-редки тези за 
количество. 

ІІ.1. Нестандартно изразяване на време
За целите на човешката социална дейност отбелязването на време 

обичайно става чрез конвенционални средства – чрез съответни мерни единици, 
т.е. в часове, минути, секунди (за часовото време), в дни, седмици, месеци, 
години, векове (за календарното време), тип: „Публичната защита ще се 
състои на 14 май 2018 година в зала 309 на Университета, начало 14,30 часа“. 
7 Вж. напр. цитираните от Е. Павлова примери: „Предполагам, че съм шокирала 
половината град“ (Д. Цончев), „И улиците те пронизват с любопитни погледи“ (Бл. 
Димитрова), „Кварталът сигнализира, че сте се държали непристойно“ (Бл. Димитрова), 
„И какво сме виновни ние за патологичното коравосърдечие на южните апартаменти“ 
(К. Донков).
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Конвенционално е и релационното отбелязване на време – т.е. във връзка с 
друг разпознаваем времев момент (той може да е моментът на говоренето или 
момент, изясняван в контекста); от този вид са обозначения като „До този час 
няма следа от изчезналия шофьор“ (М), „След седмица ще ти се обадя“, „Преди 
малко се върна“, „Той е назначен в дружеството през 2012 г., а година по-късно 
вече е директор“. Конвенционалните начини за означаване на време са познати 
на всички членове на дадената общност и неограничено използвани от тях. 

Други начини за отбелязване на време са нестандартни – индивидуални 
в конкретните речеви ситуации, стоящи извън приетите норми и официални 
практики. Нестандартните форми се реализират по-често като обозначители на 
часово време и много по-рядко, но също толкова ефектно, като обозначители 
на календарно време. Отбелязването на време с общоприета и с оказионална 
единица може да се проследи в пример, който ги съдържа едновременно, вж.: 
„Четири години и 20 милиона лева по-късно площадът пред гарата изглежда 
съвсем по европейски” (М), „Четвърт час и няколко изпити чаши по-късно 
писарят и вратарят се чувстваха все по-близки“ (Н. Пенчев). 

Най-интересни в разглеждания аспект са оказионалните времеви единици. 
Като такива могат да се проявят най-различни обекти – пари, чаши, песни, 
реклами, цигари, бутилки, обеди, сладолед, срещи, разговори, километри, 
различни дейности (напр. бръснене), абстрактни същини (напр. истина) и пр. 
Тези мерки по правило се придружават от маркер за количество, тип: три песни, 
девет реклами, една бременност, няколко чаши, половин роман и т.н. Ето два 
илюстриращи примера: „Три песни и девет реклами по-късно Тео излезе” (Дж. 
Гаруд, БП), „Една бременност време бях в ОК в с. Ивански” (К. Тодоров). В 
първия пример мярката за време са песни и реклами, а във втория – бременността 
(като времетраене).

При отбелязване на последователност на факти (т.е. факт се фиксира 
като отстоящ на определен времев интервал от друг факт, взет за ориентир) 
конструкцията се изгражда по моделите:

1/ Числително име + оказионална времева мярка + наречие по-късно/по-
рано, напр. три песни по-късно;

2/ Предлог след/преди + числително име + оказионална времева мярка [+ 
опорна дума време], напр. след една песен време.

Примери: „Накупихме всичко и сто долара по-късно се прибрахме” (Р), 
„– Аз, струва ми се, заспах преди вас. – А аз ви последвах две цигари по-късно” 
(Б. Райнов), „След едни реклами време продължаваме със следващия кръг” (М), 
„След едно такси време съм там” (РР), „Едно телефонно обаждане по-късно 
той вече има нова задача“ (Дж. Х. Чейс, БП), „Шест завоя и десет минути по-
късно вече нямаше съмнение, че сме сами“ (Р. Стаут, БП).

Примерите показват, че обичайно се маркират по-късни факти. 
Фиксирането на по-ранни събития по модела три реклами по-рано, преди три 
реклами време се регистрира рядко, напр. в следващата конструкция времевата 
мярка е „мъже“, вж.: „Когато бяха по-млади, това не беше толкова важно. Но то 
бе преди много мъже“ (Е. Лоуел, БП).

При посочване на продължителност на даден факт конструкциите 
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обичайно се изграждат с опорна дума време, модел:

3/ Числително име + оказионална времева мярка + съществително време, 
напр. един сладолед време.

Моделът се илюстрира с примери като: „Дискусията продължи две бири 
време“ (Дж. Гришам, БП), „Цялата работа му се уреди за два телефона време” 
(Р), „Е-е, не можеш да потърпиш едно бръснене време, нали!” (Р), „Ние също 
нямаме основание да се задържаме повече от времето на един сладолед” (Б. 
Райнов).

Специфично е използването на пространствена мярка (напр. километър, 
отсечка) за обозначаване на време, вж: „Във вагон-ресторанта: – Келнер, чакам 
тази бира вече 100 километра!” (Анекдот). Това е процес на „пространизиране 
на времето”8, според който чакането на бирата трае толкова време, колкото е 
необходимо на влака да измине 100 километра. Вж. също примерите: „Една 
отсечка време. Марин Големинов (100 г. от рождението на композитора)“ 
(Заглавие на документален филм), „След една пресечка решавам, че надали е 
чак толкова социопатичен…“ (В. Кицова).

Речевата практика може да предложи най-неочаквани употреби от 
разглеждания вид. Спонтанното течение на мисълта поражда и неподчиняващи 
се на моделите, наистина уникални конструкции. С висока степен на авторска 
уникалност се отличава например употребата „Цял самолет съм дъвкал“ (Р); тук 
говорещият коментира пътуването си, а оказионалният измерител цял самолет 
всъщност означава „по времето на целия полет“. 

Във всички случаи, когато за измерване на време се използва оказионална 
времева мярка, на практика колко точно е съответното време, е въпрос, 
който се решава чрез извънезиковия опит на общуващите. Именно от него се 
предполага, че е известно за колко време се изпушват две цигари, изпиват се 
две малки питиета, изяжда се един сладолед, изминават се 100 километра с 
влак, че е известно колко траят три песни по радиото или едно бръснене и т.н. 
Така общуващите могат в приблизителна степен да „наложат“ оказионалната 
времева мярка върху общоприетата (узуалната) и да си представят оказионално 
съобщеното време в реални единици (в минути, часове, дни, месеци). Самите 
оказионални времеви изрази носят силна обвързаност с автора си, те са факти 
на индивидуалната реч. Реализацията им в речевата ситуация е уникална, извън 
нея те губят почва и повече не се възпроизвеждат.

ІІ.2. Нестандартно изразяване на пространство
По подобен нетрадиционен начин в българското изречение могат да се 

посочват и пространствени измерения. Това може да се проследи в пример като: 
„Фестивалът ще се проведе в Стрелча, „на две бири от София и вляво от пътя 
за морето“, както го описват организаторите“ (М). Тук разстоянието между 
Стрелча и София се фиксира като толкова дълго, колкото трае изпиването на две 
бири.

И при изразяването на пространство експресивното въздействие идва от 
8  Известно е, че времето и пространството стоят в универсална взаимовръзка, научно 
мотивирана в теорията на относителността. Във философските съчинения понятията 
понякога се дефинират едно чрез друго. 
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използваната оказионална пространствена мярка. Тя, както и времевата, може 
да бъде от най-различно естество – такава, каквато я е родила фантазията на 
говорещия9. 

Цитираният пример илюстрира обозначаването на пространствена 
раздалеченост на обекти (един обект се фиксира като отстоящ на определен 
пространствен интервал от друг обект, взет за ориентир). Подобието с първия 
от коментираните по-горе времеви модели е очевидно. Тук също оказионалната 
мярка (бира) е придружена от съответно числително, има и пространствен 
ориентир (от София). Моделът на изграждане на конструкцията е:

1/ Предлог на + числително име + оказионална пространствена мярка + 
предлог + обект ориентир, напр. на две бири от София.10

Обичайният предлог пред обекта ориентир е от, който показва хоризонтално 
отмерено разстояние. Обектите обаче могат да стоят в различни посоки един 
спрямо друг – отгоре, отдолу, отпред, отзад или между (в последния случай има 
два обекта ориентири); в подобни случаи предлогът в конструкцията ще бъде 
съответно над, под, пред, зад, между, напр.: „Тони беше възседнал най-горния 
трегер, на девет метра над дъсчения под и на деветдесет етажа над улиците на 
Манхатън” (Дж. Скот, БП). Примерът отлично демонстрира изразяването на 
пространство чрез обичайна и чрез оказионална мярка: на девет метра над пода 
срещу на 90 етажа над улиците. 

Също тъй обичайно е обектът/мястото ориентир да е начална точка, място, 
от което се мери. Затова ориентирът се въвежда обичайно с предлог от (или 
съдържа представка от) (от София, оттук, оттам). По-рядко, но също възможно е 
ориентирът да е напред в пространството, крайна точка; тогава той се въвежда с 
предлог/представка до (до София, дотам). 

Възможно е конструкцията да обозначи местоположение на обект, без да 
посочва точка ориентир. Тогава като ориентир се мисли някаква ситуативно или 
контекстово опознаваема точка, например местоположението на говорещия, 
на събеседника, на споменат преди това обект, а в конструкцията като опорен 
елемент се използват думи като разстояние/място, модел:

2/ Предлог на + числително име + оказионална пространствена мярка + 
опорна дума разстояние/място, напр. на един телефон разстояние. 

По описания модел са изградени примерите: „Искам да стоиш близо 
до него – на един дъх разстояние“ (Р), „Ще ни намерите на един Android 
разстояние“ (Реклама), „На един черпак разстояние“ (Заглавие на филм), 

9 Ако не се употреби такава мярка, а например традиционна мярка за разстояние, 
въздейственият ефект се губи, макар конструкцията да се изгражда по същия модел, 
вж.: „Нагъл обир на магазин само на метри от Съдебната палата извърши неизвестен 
младеж“ (М).
10 По същия модел се строят и изрази с пространствена мярка крачка, стъпка, хвърлей, 
стадий, педя, лакът, аршин, които не създават оказионален ефект. Елементите са мерки за 
разстояние (някои от тях старинни) и това им значение е отразено в тълковните речници. 
Въздействието на тези, при които го има, идва именно от употребата им като архаизми. 
Примери: „На две крачки от ада“ (Заглавие на песен), „На десетина стъпки подир нея 
следваха няколко оръженосци“ (Ф. Попова-Мутафова), „Земята на един хвърлей от 
България се разлюля“ (М). 
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„Че то е на една плювка място“ (Р), „…всички ще дадем главите си, ала ще 
стигнем до Караибрахим. Само на една ръка място да стигнем до него и в тая 
ръка да има нож, пък после нека живи ни посекат“ (А. Дончев). Във всички 
случаи значението е „съвсем близо, на близко разстояние (от мен, от теб, от 
друг изясняван в ситуацията обект)“. По този оказионален модел е изградена 
и известната реклама „Астика! На една ръка разстояние!“. Изразът на една 
ръка разстояние е описан в речниците като фразеологизъм [вж. Фразите], а 
експресивното му въздействие е очевидно. От рекламен пазарен слоган за 
конкретен продукт изразът се пренася и върху други употреби на тема „бира“, 
вж. в следния Фейсбук пост: „Ето нещо добро, за да бъде бирата винаги на 
една ръка разстояние денонощно“. Днес употребите му на българска почва11 
са разширени и многообразни, вж. примерите: „Дръжте „Гриполек“ на една 
ръка разстояние – знаете как е с грипа“ (Реклама), „Европейският уебсайт… ще 
стартира под мотото „Интеграцията – на една ръка разстояние“ (М), „Разривът 
ЕС – САЩ – на една ръка разстояние“ (М)12.

Важен момент е възможността за обозначаване на пространство чрез 
използване на времеви единици, тип: “Разстоянието между Варна и София е 
шест часа с кола”. 

“Временизирането на пространството” е твърде обичайно в нашия 
ежедневен живот. За човешкия опит е естествено, когато пространството се 
мисли едномерно – като разстояние между две точки (т.е. само като дължина), 
то да бъде определено чрез времето, необходимо за неговото преодоляване. 
Конструкциите, с които става това, съдържат като мярка стандартна времева 
единица (минути, часове, дни и пр.), използвана обаче нестандартно – като 
обозначител на разстояние. Например изразът „На 10 минути сме от границата” 
(Р) означава, че до отбелязаната точка (границата) остава разстояние, което 
се изминава за 10 минути. Впечатляващ е и следният пример: „Арабинът Ал 
Масуди, който посетил Цариград през първата половина на Х век, пише, че 
българската държава се простирала надлъж 30 дни и нашир 10 дни” (К. Иречек), 
т.е. България е заемала пространство, чиято дължина се изминава за 30 дни, а 
ширината за 10 дни. 

Обичайният начин на построяване на тези конструкции е по посочения 
вече модел 1, а специфичното в случая е, че оказионалната мярка за пространство 
е всъщност стандартна мярка за време.

В модела може да се добави обозначение на начина на придвижване (напр. 
с кола, пеша), а ориентирът може да се изрази и с наречие, вж.: „Къщата е на пет 
минути пеша оттук“ (Р).

Освен времевата единица и нейното число отброител коментираната 
конструкция може да съдържа и опорни думи път/разстояние, модел:

11 Известни са също преводни употреби, например книга, филм, песен от САЩ с 
преводно заглавие „На една ръка разстояние“.
12 И в тази подгрупа има употреби с архаична мярка за пространство, тип: „Анри ги 
изпрати с многобройна свита на около двадесет стадия разстояние“ (Ф. Попова-
Мутафова), при които въздейственият ефект се дължи на архаичната лексема, а не на 
някаква спонтанна оказионалност.
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3/ (Предлог на) + числително име + оказионална пространствена мярка + 

опорна дума път/разстояние [+ предлог + обект ориентир], напр. на два часа 
път от/до града.

Спецификата отново е, че оказионалната пространствена мярка е равна на 
стандартна времева мярка. Така са изградени примерите: „– Още колко остава 
до градските порти? – попита водачът на дружината. – Още два часа път – 
отвърна овчарят“ (Ф. Попова-Мутафова), „…живееше някъде под Витоша, на 
един следобед път, след като се подмине дворецът“ (Вл. Зарев), „Напред, на час 
път, се белееха минаретата на Скутари” (В. Мутафчиева), „Венецианци слязоха 
на българска земя, на един ден път от столицата на султана“ (А. Дончев).

С творческа уникалност се характеризира следният модел:
4/ Предлог на + числително име + оказионална пространствена мярка 

+ съществително време [+ предлог + обект ориентир], напр. „Ние сме на една 
кихавица време от водата“ (Дж. Нанс, БП). 

Тук времев оператор е самата дума време, използвана като опорен елемент, 
към който в препозиция се разполага някаква оказионална мярка (в случая 
„кихавица“). Значението на израза обаче не е времево; то всъщност е „много 
близо сме до водата“. 

ІІ.3. Нестандартно изразяване на количество
Случаят не е особено чест, но е по подобен начин експресивен. Тук 

всъщност се изразява степен по отношение на друг признак – обстоятелствен или 
атрибутивен, като се използва нестандартна, оказионална количествена мярка, 
напр.: „– А на мен ми имате доверие? – Не, просто ви вярвам повече. Две ракии 
повече“ (Вл. Зарев), „Той си лежи някъде във Флорида и е с четири бона по-
щастлив“ (М. Конъли, БП). Ситуацията в първия пример е: общуващите пият в 
заведение и след две изпити ракии единият усеща, че вече вярва на другия в по-
голяма степен; във втория пример пък става дума за човек, който изгодно е дал 
нещо под наем и е по-щастлив отпреди с размера на получените пари.

Конструкцията се строи със задължителен опорен елемент във форма на 
наречие или прилагателно в сравнителна степен (повече, по-малко, по-щастлив, 
по-висок, по-усмихнат). Елементът изразява сравнение с предходно състояние 
или с друг обект (по-усмихнат отпреди; по-висока от мъжа си; с доверие към 
един човек повече, отколкото към друг). Наличието на този елемент е важно, 
но по-интересна в конструкцията е оказионалната мярка, изразяваща степента. 
Тя, както и в предишните обсъждани случаи, може да бъде буквално всякаква, 
предопределяна от ситуацията на общуване и от въображението на автора. В 
цитираните примери тази мярка е ракия и пари, в други случаи са засечени мерки 
като градус, токчета, пица, карати, признание, поколение. Строежният модел се 
свежда до:

(Предлог с) + числително име + оказионална количествена мярка + опорен 
елемент със сравнително значение, напр. с два градуса по-весел. 

Ето няколко примера: „Доктор Зажац беше с половин поколение по-стар” 
(Дж. Ървинг, БП), „Е, ще бъдеш с едни токчета по-дълга от него“ (Р)13, „Да, обаче 

13 Ситуацията сравнява мъж и жена, които по принцип са еднакво високи.
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тежа пица и половина по-малко“ (Р)14, „Появи се 24 карата по-усмихната“ (Р)15, 
„Нямам точните цифри, но на книга сме някъде между 24 и 30 милиона напред“ 
(Дж. Клавел, БП)16. В разглежданите случаи е справедливо да се отдаде нужното 
внимание на съчетателността. Така например, ако за някого се каже, че е с пет 
лева по-богат, няма да направи впечатление. Но ако се каже, че е с пет лева 
по-щастлив, ефектността е очевидна. И ефектът е в съчетаването – вторият 
признак (щастлив) по правило не се мери в пари, докато за богат парите са 
естествена мярка. Следователно в редица случаи от значение е неестественото 
смислово свързване на количествената мярка с опорния елемент със сравнителна 
семантика. 

В края на раздел ІІ може да се обобщи, че конкретните прояви и на трите 
типа обстоятелства са сами по себе си оказионални, но строежните модели във 
всички случаи са сходни и реализират една и съща инвариантна идея.

* * *

Коментираните в изложението избори при експлициране на изреченските 
компоненти в своята цялост са нетрадиционни прояви на трайно присъстващи 
в езика изреченски модели. Те доказват, че ако „нормалната“, „правилната“ 
плетка на изречението предполага всички бримки да се заплитат налице, то има 
и нередки случаи, в които някои бримки се заплитат наопаки от някои говорещи.

Целите на такова „опаково“ заплитане са различни. В едни случаи се 
преследва „техническо“ опростяване на говоренето и редуциране на изразния 
план на изречението (при метонимичните употреби от група І.1). В тези 
случаи образността клони към нула, а метонимичният пренос е логически, от 
лексикализиран тип. В други случаи целта е постигане на въздействен ефект 
(при метонимичните употреби от група І.2, при нестнадартното изразяване на 
време, място, количество в група ІІ). В тези случаи специфичните употреби 
са нарочно търсени, стрелата на образността в тях се обръща рязко в посока 
нагоре, много от проявите (особено тези от група ІІ) са оказионални, носят ярък 
авторски почерк и творческа индивидуалност. В коментираните случаи самата 
синтактична форма служи на експресивни цели – не само за експликация на 
конкретния синтактичен смисъл, но и за стилистично въздействие.

В развития тук сюжет няма драматичен завършек, както в пиесата на 
Дарио Фо. Изречението може да издържи „едно наопаки“, ако другото в него е 
„налице“ (т.е. ако се спазва общият установен модел на синтактичната „плетка“). 
При това в коментираните ситуации бримката „наопаки“ е истински симпатичен, 
приятен, добросърдечен герой, осигуряващ дозата екзотична подправка в супата 
изречение. 

14 Коментира се ситуация, в която единият от общуващите заради диета не е ял пица, 
колкото другия.
15 Коментира се ситуация с получен нов скъп пръстен.
16 Ситуацията сравнява предишно и настоящо финансово състояние. Напред е 
употребено със значение „по-напред отпреди“.
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ЖЕЛАТЕЛНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ КАТО ЕТИКЕТНИ ЕДИНИЦИ ЗА 

ИЗКАЗВАНЕ НА БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ

Марияна Стефанова
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“

WISH STATEMENTS AS ETIQUETTE UNITS FOR EXPRESSING BEST WISHES

Mariana Stefanova
Shumen University „Ep. Konstantin Preslavski”

Abstract: The object in the suggested text is the first of the two types of statements 
expressing desires and wishes – wish statements, and an object of research are those among 
them, which have been conventionally established as etiquette units in the thematic subsystem 
for expressing wishes in Bulgarian speech etiquette. Wish statements as etiquette units are 
labeled etiquette formulas (EF) for wishes.

The work reaches the conclusion that the language situation, as well as the particular 
context and specific communicative purpose are crucial for the emergence and realization of 
the separate syntactic patterns of wish statements as etiquette units for expressing greeting and 
best wishes.

Key words: wish statement, etiquette unit, thematic subsystem, etiquette formula, best 
wishes.

1.0. Приема се, че изказването е „основната речева единица - изречението, 
произнесено в определена речева ситуация и в определен контекст с определена 
комуникативна цел“ [Ницолова 1984: 25]. По своята същност изказването е 
дискурсивна и прагматична категория, а терминът набляга на това, че обект на 
внимание са „произнесените изречения“.

От гледна точка на комуникативния статус, като характеристика на 
комуникативните намерения на говорещия, могат да се различат четири 
основни комуникативни вида изказвания: съобщителни (или декларативни), 
въпросителни (или интерогативни), подбудителни и желателни (или оптативни) 
изказвания [Ницолова 1984 : 106]. 

Желателните изказвания са тези изказвания, които са свързани с 
вербалното изразяване от страна на говорещия на неговото желание да бъде 
извършено (или не) дадено действие, да настъпи (или не) определено състояние 
или събитие. Особеното при тези изказвания е, че говорещият не може да влияе 
върху желаните (или нежеланите) процеси към момента на общуването или 
по принцип. „Желателни се наричат изреченията, с които говорещият само 
изказва пожелание за извършване на дадено действие, тъй като става дума за 
такива процеси и (или) за такива вършители, на които говорещият не може 
да въздействува в момента на речта или изобщо“ [ГСБКЕ 1983: 71]. И това е 
и основната разлика между желателните и подбудителните изказвания. При 
подбудителните изказвания говорещият е убеден, че може да насочи хода на 
събитията, защото посланието му е адресирано към конкретен бъдещ вършител 
и е осъществимо. В действителност, „при подбудителните има обръщение към 
второ лице, докато пожелание може да се изкаже и само по себе си“ [Пашов 
1999: 227]. 
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С желателните изказвания говорещото лице пожелава на партньора си в 

акта на общуване: 
1) или нещо добро да стане, да му се случи - това са позитивните желателни 

изказвания, които освен действие, могат да пожелават и състояние, например: 
Да си жив и здрав! Господ здраве да ти дава! Да са ти златни устата! Бъдете 
щастливи в новия дом! и т.н. 

2) или нещо лошо да го сполети - това са негативните (ругателните) 
желателни изказвания, например: Господ да го убие! Гръм да го порази! Чумата 
да го тръшне! Да пукне, дано! Бял ден да не види! и пр. 

Първият вид желателни изказвания наричаме благопожелателни, а 
вторият – клетвени. Благопожеланията и клетвите са израз на желанието на 
човека да въздейства върху природата и хората. Основават се на прастарата 
вяра, че словото има магическа сила, че думата и действието са пряко свързани 
и ако пожелаеш нещо и го произнесеш, то ще се сбъдне. Според Л. Цветкова 
в желателните изказвания «... намират отражение, от една страна, магическите 
заклинания на първобитната епоха, от друга – основните религиозни представи 
на християнството. ... Те отразяват народния мироглед, култура и език. В тях са 
оставили отпечатък времето, битът и манталитетът на народа,» [Цветкова 2010: 
15].

Изследванията на проф. Лилия Крумова-Цветкова, върху народните 
умотворения, събрани в сборници от 19 век, показват, че клетвите т.е. лошrте 
пожелания, са три пъти повече от добрите - благопожелателните. Задълбоченият 
анализ на проф. Цветкова, първи по рода си в нашата лингвистика, или по-
точно в нашата лингвокулторология, е допълнен с Речник на благословиите, 
пожеланията и клетвит, в който като равносметка на нашагае родна сомобитност 
се изброяват. 883 благопожелания и 2529 клетви,

1.2. Обект на наблюдение в проучването е първият от двата вида 
желателни изказвания – благопожелателните, а предмет на проучване са онези 
от тях, които са конвенционално установили се като етикетни единици в 
тематичната подсистема за изказване на пожелания в българския речев етикет. 
Благопожелателните изказвания, като етикетни единици, в проучването се 
наричат етикетни формули (ЕФ) за пожелания.

Наблюденията се извършват върху ексцерпиран материал от българска 
реч от художествен и от разговорен стил. Проучват се над триста диалогични 
единства, в които има реализирани етикетни формули за пожелание като 
реплики-стимул (РС), или реплики-реакции (РР).

2. 0. Днес пожеланията в българския език си битуват в ежедневиено на 
българина като езиков израз на добри чувства към любими, близки и познати 
събеседници в акта на речевото общуване. Същността на благопожеланието 
е изразена още в наименованието: думата съдържа съставките „благо” и 
„пожелание”, т.е. означава „благи думи”, „добри, мили, приятни думи” за 
изказване на пожелание. Пожеланието се определя от Съвременния тълковен 
речник на българския език като “изказано приветствие към някого, което 
съдържа желание да се осъшестви нещо хубаво“[СТРБЕ 2000: 644].

Благопожеланието има доста сходства с благословията, но и съществени 
различия. Благословията се дифинира в Речника за литературни термини като 
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„“Вид народно умотворение, образен израз, чрез който се изказва тържествено 
благопожелание. Благословиите са част от народното творчество.“[РЛТ 1969 
: 182]. Това определение подчертава същностния фолклорен характир на 
благословита. Следователно само пожеланието, съдържащо образност, имащо 
творчески характер, може да се разглежда като благословия и тя е част от 
литературното ни наследство.

В цитираното по-горе определение на Речник на литературните термини, 
се посочва една характерна особеност на благословията – тя е тържествено 
пожелание, т.е. особвен вид народно пожелание. Именно тази особеност разделя, 
макар и твърде относително, благословиите и пожеланията. В съвременния 
български език би трябвало да се говори по-скоро: 

1) за празнични пожелания; 
2) за пожелания – поздрави. 
2.1. Във формулите на тематичната подсистема на пожелания преобладава 

конативната функция. Да се изкаже пожелание, това ще рече преди всичко да се 
засвидетелства внимание, уважение към партньора, както и явен и ярък стремеж 
да се покажат добри чувства към него.

Съвременните етикетни формули за пожелание се построяват преди 
всичко като свободни фрази с глагола желая, с неговата семантика за изразяване 
на благопожелание за нещо хубаво, добро и глагола пожелавам с неговото второ 
значение „за изказване на желание или пожелание“.

РС: - Желая ти хубава почивка!.
РР: - Пожелавам и на теб хубави дни! (КРР)
Повелителната интонация е постоянен фонетичен елемент на етикетната 

формула за пожелание, а граматическият - съдържат най-често в препозиция 
спрямо сказуемото частиците да, де да, нека, нека да, дано, дано да, 
хайде, хайде да  и др., които функционират като формални изразители на 
съответното желание. Трябва да се уточни, че формите с да, нека, нека да 
само формално приличат на подбудителните форми за описателно повелително 
наклонение. Например: 

Да си жив и здрав! 
Нека от щастие да не се отървеш!
Дано ти даде господ здраве! и т.н. 
Желателните конструкции са просто израз на искането на говорещия 

нещо да се случи / да не се случи, но отправителят на желанието е наясно, че 
изпълнението на това желание не зависи от самия него или от другите участници.

2.1.1.Съвремнните благопожелателните изказвания като етикетни 
единици са прости по състав изречения, а според характера на изграждане на 
предикативпостта им са: 1) разчленими (едно- и двусъставни) и 2) неразчленими. 
По строеж благопожелателни изказвния са 1) глаголни и 2) безглаголни. 

2.1.1.1. Разчленимите благопожелателни изречения по-рядко са 
двусъставни - със синтактично изразено двукомпонентно предикативно 
отношение. Например: Бог да те пази! Господ да те поживи! и т.н. Като 
разчленими изречения, благопожелателни те изказвания са най-вече едпосъставни. 
Те изразяват предикативността едпокомпонентно с една единствена главна част 
(глагол или име), която е синтактичен израз на иредикативното отношение.
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Като синтактичен модел разчленимите едносъставни етикетни формули за 

пожелание са най-вече глаголни, тъй като обикновено с тях се пожелава някакво, 
с положителна маркировка, действие или събитие.

Едносъставните глаголни желателни изказвания са субектни определено-
лични, когато главната им част е изразена с глагол във второ лице единствено 
или множествено число, а означеното глагол по лице не получава определен 
синтактичен израз. Търсенето и прибавянето на подлог не се изисква от 
синтактичния състав и комуникативното им съдържание. Голяма част от тях 
са с граматични определеност на субекта чрез формата на повелителното 
наклонение, а друга - с изразен субект - обръщение. Например.: Бъди(-ете) 
здрав(-и)! Остан-и (-ете) със здраве! Дай, боже! Пази, боже!

Особен вид благопожелателни изказвания са определеноличните да-
изречения. По съдържание те се отличават със засилено субективно-модално 
значение за категоричност на пожеланието. Например.: Голям да пораснеш! 
Да си жив! Да си здрав! Да живееш сто години! Да са ти златни устата! 
Да ви е сладко! и пр. Субектът в тези изречения е включен в самата ситуация 
и в повечето случаи не се налага неговото синтактично изразяване. В тези 
желателн изказваниая не е необходимо да се сочи отделно говорещото лице 
или събеседника, щом те са субекти на действието и съобщението произтича от 
самите тях или се адресира към тях.

В глаголните пожелателни изречения с глагол в лична форма глаголът 
се детерминира семантично и придобива самостоятелността на главна част. 
Действието, което се изразява, се обособява като даденост, за да стане главен 
обект на съобщението, без да се набляга на действащото лице. Например.: Желая 
успех! (здраве, щастие, победа и т.н.) Пожелавам дълъг живот! (нови успехи, 
здраве и радост и пр.) Наличието на една главна част в тях, т.е. едносъставността 
е признак, присъщ им поначало, макар че те стоят най-близо до двусъставните 
изречения.

Към глаголните желателни изказвания спадат и учтивите пожелателни 
формули, тип добре  + глагол като:

РС: - Добре дошли!; 
РР:  Добре заварили!; 
РС:  -  Добре сте се наканили. 
Това са ограничен брой построения, които във формално отношение 

представляват готови конструкции с основен компонент добре  в абсолютното 
начало и в същото време са съставна част групата за поздрови от системата на 
българския речев етикет . В комуникативен аспект при тях като информационно 
значима се разглежда цялата структура.

Едносъставните именни благопожелателни изказвания са 
субективномодални. Те изразяват отношение на волеизява от страна на 
говорещото лице. Поради това биха могли да се нарекат н волеизявителни със 
специално комуникативно предназначение - за пожелание. Например.: Сполука! 
Здраве! Радост! Успех! Живот и здраве! Цветя и рози! и т.н. Желателността 
при тях се експлицира чрез интонацията на изказването.

2.1.1.2. Неразчленимите благопожелателни изказвания като синтактичен 
модел имат неразложима предикативна основа. Двете страни на предикативността 
са обединени в единен синтактичен модел на частични или сегментирани по 
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вид неразложими изречения. В тях се изтъква, набляга се на някаква страна на 
изказването.

Те наподобяват второстепенна част на разчленимото изречение и се 
диференцират като самостоятелен тип етикетни формули за пожелания. Често 
срещан структурен тип са неразчленимите желателни изказвания, образувани от 
предложни съчетания. Това са етикетни формули, изградени:

•	 с предлога за: За твое (ваше) здраве! За много (дълги) години!
•	 с предлога на: На добър час! На слука! На късмет!
•	 с предлога до: До утре! До нови срещи! До догодина!
•	 с предлога по: По живо, по здраво! По вода! По мед и масло!
•	 с предлога със: Със здраве! С късмет! С вяра!
Друг структурен тип неразчленнми изречения са благопожелателните 

изказвания, образувани от атрибутивна словосъчетания. Например:
•	 с прилаг. добър: Добра нощ! Добър апетит! Добър път! 
•	 с прилаг. лек: Лек ден! Лека нощ! Лек път!
•	 с прилаг. спокоен: Спокоен ден! Спокоен сън! Спокоен отдих!
•	 с прилаг. приятен: Приятен обед! Приятна работа! Приятни 

сънища!
•	 с прилаг.успешен: Успешен ден! Успешна година! Успешна работа!
•	 с прилаг.спорен: Спорен ден! Спорна година! Спорна работа!
•	 с прилаг. хубав: Хубав ден! Хубава вечер!
•	 с прилаг. щастливо: Щастливо плаване! Щастливо завръщане!  
•	 с нрч. много: Много успехи! Много щастие!
•	 с мест. всичко: Всичко добро! Всичко хубаво!

Желателността в тези изказвания, се предопределя or етикетната ситуация 
на пожелания и се реализира чрез интонацията. Те са желателни изречения именно 
когато служат за благопожелания от страна на говорещото лице към събеседника 
в общуването. Например изказването Много успехи, със съобщителна интонация, 
може чрез промяна на интонацията да стане въпросително Много успехи? или 
възклицателно Много успехи! като удивление от постигнати големи успехи. 
Но то е желателно изречение, когато поеме функцията на етикетна формула за 
пожелание към някого да постигне много успехи в работата си, в учението си, в 
живота си.

2.3. Изказването на пожелание е в най-голяма степен свързано с древните 
поверия и затова в подсистемата са запазени толкова много традиционни народни 
изрази във функция на етикетни благопожелания. Стари български пожелания, 
които и днес могат да се чуят са:

Да си жив и здрав!
Да ти се позлатят ръцете!
Да ти е сладко!
Златна ти уста!
Да бъдеш щастлив!
От устата ти мед да капе!
От добро да не се отървеш!
Господ да те поживи! (или Бог да те поживи!)
Да достигнеш до дълбока старост!
Да даде Бог!
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Хаир да видиш!
Дал ти Бог сполука!
Народните пожелания идват от дълбока древност, където те са свързани с 

всевъзможни прокоби и са вербален израз на стремежа на хората да се предпазват 
с думи от лошото, да предизвикват хубавото. Тези желателни изказвания показват 
завидна устойчивост в подсистемата на пожелания и достигат до съвременния 
български етикет почти непроменени от времето. 

Такива са например: народната етикетна формула за пожелание (“на”) 
добър, щастлив час; етикетната формула Добър път!; народното благопожелание 
За много години!, което може да се разглежда като съкратен вариант на: 
Пожелавам ти (Ви) дълги години живот и здраве! (здраве и щастие!). Тези 
желателни изказвания показват завидна устойчивост в подсистемата на 
пожелания и достигат до съвременния български етикет почти непроменени от 
времето. 

Според народните поверия в живота на човек има добри и лоши часове. 
Така възниква народната формула «На добър час“, в която се крие пожеланието 
да се пристигне на мястото, където отиваш (на) добър, щастив час.

Пожеланието Добър път в най-ранния стадий се е реализирало в „по-
пълна форма, т.е. с употреба на подходящ глагол (до ХV в.)“. Добър път означава 
в семантичен план и „добро, щастливо пътуване“, т.е. подразбира се липсата на 
глагола пожелавам (ти, Ви, ви) дълги години живот и здраве (здраве и щастие), 
които и сега съществуват в съвременния български речев етикет и са с голяма 
честота на употреба (Стефанова 1997: 88-90).

РС: - Честита Нова година. За много години!
РР: - И аз ти пожелавам дълги години живот и здраве (КРР).
Колкото до останалите народни формули, като: Бог да те пази! Господ да го 

поживи! Дай боже!, то те отдавна са загубили своето първоначално религиозна 
значение и са по-скоро свидетелство за традиция, отколкото за религиозност. 
Днес тези етикетни формули за пожелание са архаизми и са характерни само за 
по-възрастни носители на етикета. Например:

РС: - Бог да те пази! Да си жив и здрав сто години! От щастие и радост 
да не се отървеш! Внуци и правнуци да дочакаш! Болест и зло да не те стигат! 

2.4. За появата и за реализацията на отделните синтактични модели па 
желателните изказвания на практика решаващи са както речевата ситуация, 
така и определения контекст и конкретната комуникативни цел. Сами по себе 
си обаче, отделно от другите езикови формули на етикета ни, пожеланията се 
употребяват рядко. “Те съпътстват обикновено или раздялата или следват след 
поздравленията и др.” [Андрейчина, Формановска 1980: 79]

Извършените наблюдения показаха, че желателните изказвания, 
като етикетни формули за пожелания, като благопожелателни изречения, 
представляват в препозиция етикетни формули за раздяла или поздравление, а в 
постпозиция - формули за благодарност или дублиране на изказаното пожелание. 

В проучваните диалогичпи единства:
•	реплики стимул имат две възможни структури: 
1) на формули за раздяла и пожелание и 
2) на формула за поздравление, последвана от пожелание. Например:
(1) РС: - Довиждане и лек път!
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 РР: - Довиждане. И на тебе леки дни.
(2) РС: - Честит юбилей. Да си жив сто години!
 РР: - Благодаря! Да ти се връща. 
•	репликите-реакции са с три възможни структури: 
1) формула за раздяла, следвана от формула за пожелание; 
2) формули за благодарност, следвани от формула за пожелание и 
3) само от формули за пожелания. Например:
(1) РС:.Довиждане! Всичко добро!
РР: Довиждане! Всичко хубаво и на Вас!
(2) РС: Честито венчило! От щастие да не се отървете!
РР: Благодаря! Да ти се връща!
(3) РС: Сбогом! Остани със здраве!
РР: Благодаря! И ти да си ми жив и здрав!

3.0. Обобщавайки бих подчертала, че българите сме свикнали да си 
честитим и да си пожелаваме хубави неща за всеки празник – личен, семеен, 
национален, престиянски и пр. Така изразяваме отношението си към празника и 
чувствата си към адресата. 

В заключение бих предложила следните два извода:
1. Пожеланията, от една страна, като част, от историческото езиково 

наследство, от друга, като езикови единици, устойчиви в значителна степен, без 
съмнение крият в себе си не само езикова, но и културологична и етнокултурна 
информация. 

2. Те са езиков код, който съдържа различни елементи от материалната и 
духовната култура на нашия народ и крият културен етикетен отпечатък, чрез 
който може да се реконструират различни елементи от тази култура на общуване 
през годините.
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Определението като цяло от гледна точка на неговия словореден аспект 
е може би най-добре проучената единица в рамките на изказването. Основните 
положения, свързани със словореда на определението, са отдавна установени. 
Възприето като класическо е схващането, че то „e най-несамостоятелната, най-
зависимата граматично и смислово част на изречението, която няма роля в 
структурната организация на изречението“ [ГСБКЕ 1983: 155]. С изследването 
на словоредните зависимости конкретно на несъгласуваното определение се 
асоциират имената на изследователи като Р. Русинов, С. Брезински [Русинов 
1968; Брезински 1985; 2000], а по-частни наблюдения по темата се откриват у Й. 
Пенчев, К. Хаджиева и др. [вж. Пенчев 1993; Хаджиева 2014].

Като цяло основното, което се изтъква като словоредна особеност на 
несъгласуваното определение в разговорната реч, е употребата му в препозиция 
спрямо определяемото (тип Събрахме се в на Красьо къщата1). Споменатите 
по-горе автори се фокусират главно върху формалния словоред, а опитите да 
бъдат обяснени спецификите, срещани в разговорната реч, гравитират около 
наблюденията върху посочения тип „неканонично“ разместване в атрибутивната 
група. Влиянието на информационната структура на отделното изказване 
върху граматичния словоред на несъгласуваното определение е много малко 
1 В изследването са използвани следните знаци за обозначаване на частите на 
изказването: 
/ – означава всяка пауза вътре в самото изказване (необходима или ненужна);
[] – в квадратни скоби са изказванията, част от контекста;
(F) и (Т) – маркират фокуса и топика на изказването.
Изреченските части, чийто словоред се разглежда, са болдирани, а поясняваните думи 
са подчертани.
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или почти неизследвана. За да бъде осветлен до известна степен този аспект, 
предложеният текст борави с основните термини в рамките на теорията за 
информационната структура на изречението – топик (известната или не толкова 
важната информация) и фокус (новата, комуникативно ценната информация). 
Словоредното поведение на несъгласуваното определение се следи в рамките 
на простото съобщително изказване, като с термина изказване се набляга на 
това, че се разглеждат изреченските структури, ексцерпирани от реални речеви 
ситуации, т.е. „произнесените изречения“ (относно възприетата дефиниция вж. 
Ницолова 1984: 25). По-голямата част от примерите са авторови2 и са извлечени 
от т.нар. неофициална разговорна реч (разграничението разговорна – устна реч 
е уточнено отдавна и се приема тук аксиоматично). 

Релевантен белег за словореда на несъгласуваното определение е начинът 
му на изразяване – чрез име/именна фраза, наречие или местоименна клитика. 
От значение е и близостта на определението спрямо определяемото, т.е. дали е в 
контактна, или дистантна позиция. 

Словоредните зависимости на несъгласуваното определение ще се следят в 
ексцерпиран материал с обем 550 изказвания3 и ще бъдат разгледани в зависимост 
от начина на изразяване (с предлог + съществително име, с местоименна клитика, 
с наречие, с приложено съществително). С най-добро присъствие е групата 
на несъгласуваното определение, изразено с предлог + съществително име, 
следвана от несъгласуваните определения във форма на местоименна клитика 
и наречие, а на последно място по численост са несъгласуваните определения, 
изразени с приложено съществително. 

1. Словоред на несъгласуваното определение, изразено с предлог + 
съществително име 

Тук (41,6%) възможните позиции са две: преди и след опорната дума. 
Постпозицията (27,7%) е обичайна за тази разновидност на несъгласуваното 
определение, напр. Майката на Яна (F) е тук; Ще попитам за вида на 
застраховката (F); Трудно ѝ е вече с грижата (F) за внуците. Макар да 
доминира контактното разположение, в отделни примери се наблюдава и 
значителна дистанция между определяемото и аргумента, вж. То даже спалня 
(F) не може да се сложи вътре за двама, където разкъсващата конструкция 
е съчетанието на сказуемото с обстоятелственото пояснение. Причината 
за разкъсването тук се крие във фокусирането на определяемото спалня – то 
е информационна наситеният елемент, който, за да изпъкне достатъчно, е 
необходимо да се лиши от придружаващото го несъгласувано определение, 
защото иначе като фокусирана ще бъде възприета цялата атрибутивна група 
спалня за двама.

Препозиционното разполагане на несъгласуваното определение (13,9%) 
2 Останалите примери са ексцерпирани от Архива по българска разговорна реч на 
Катедрата по български език при Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ и от платформата с корпуси разговорна реч BgSpeech (www.bgspeech.org).
3 Този брой изказвания се приравнява към 100% и спрямо него ще бъде изчислявано 
процентното съотношение между словоредните прояви на различните по начин на 
изразяване несъгласувани определения.
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е типично разговорна словоредна реализация, вж. Тия са от на Гайдата 
фермата (F) (ферма за миди); На Ева мъжа (F) преподава там; Можеш да 
провериш на НОИ сайта (F). Възможни обяснения за тази тенденция са както 
разпределението на информационната тежест в рамките на изказването, така и 
нагласата да се изтъква притежателят4, чийто образ първи изниква в съзнанието 
на говорещия и едва след това продуктът на неговата дейност. Както отбелязва 
Л. Кирова, „В езика гледната точка по принцип е антропоцентрична. А в потока 
на непринудения разговор представата за човека изпреварва представата за 
предмета, който му принадлежи“ [Кирова 2001: 116]. 

2. Словоред на несъгласуваното определение, изразено с 
местоименна клитика

Клитичното несъгласувано определение (изразено с кратка форма на 
притежателното или възратно-притежателното местоимение) се среща в 29,4% 
от примерите. Традиционното му място е постпозицията спрямо определяемото: 
Видях колата му; Пазеше колата си. Поради клитичния характер на 
определението в двучленна именна група друга позиция за него е невъзможна. 
В усложнени именни групи (съдържащи и съгласувани определения) обаче то 
задължително „се мести“ напред спрямо определяемото: Видях червената му 
кола. За всички употреби на клитичното несъгласувано определение всъщност 
отдавна се знае, че „запазена“ за него е винаги втората позиция в рамките на 
словосъчетанието (т.нар. закон на Вакернагел), напр.: Това е сестра ми; Скарал 
се с приятелката си; Това е по-малката ми сестра; Сега ще ти покажа на 
снимки новата ни луксозна кухня. Последните изследвания по темата допълват 
представите за условията, при които този закон е валиден. Красимира Хаджиева 
припомня наблюдението на Й. Пенчев, според което „позицията на кратката 
притежателна клитика е в тясна зависимост от определеността. Притежателното 
клитично местоимение се поставя след словоформата, в която е инкорпориран 
определителният член” [Цит. по Хаджиева 2014: 42]. Изводът, до който стига 
авторката в своето изследване, е, че „посесивната енклитика в българския език 
се позиционира в рамките на именната група не според местоположението на 
своето определяемо (съществителното име, посочващо обекта на притежанието), 
а спрямо местоположението на членната морфема. В крайна сметка законът 
на Вакернагел би бил валиден за българските притежателни енклитики, ако 
фактите се интерпретират в контекста на т.нар. „именна фраза с определеност” 
или „дефинитна именна фраза”: посесивната енклитика в българския език е 
винаги на второ място в именната фраза с определеност / дефинитната именна 
фраза, следвайки думата, носеща определителния член (или маркирана за 
определеност по някакъв друг начин)“ [Хаджиева 2014: 42]. 

Отново по повод кратката форма на притежателното местоимение, И. 
Стоянова уточнява, че „тя не се допуска в някои съставни лексикални единици, 
например пощенската ми кутия, пастата му за зъби, но *Организацията ни 
4 К. Хаджиева, например, уточнява, че в българския език „в ролята на притежател могат 
да се изявяват и одушевени, и неодушевени същини. Одушевените посесори могат да 
бъдат лица и животни. Неодушевените посесори могат да бъдат предмети, абстрактни 
понятия, а също и персонифицирани неживи същини“ [Хаджиева 2014: 29–30].
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на обединените нации“ [Стоянова 2012: 25]. 

Изследваният разговорен материал потвърждава наблюденията на 
Й. Пенчев (възприети и от Красимира Хаджиева) – във всички примери 
несъгласуваното определение местоименна клитика се позиционира контактно 
след думата, маркирана с определеност в именната фраза, срв. конструираните 
примери: четката ми за коса ~ четка за косата ми. Относно зависимостта 
на словореда на определението местоименна клитика от комуникативната 
структура на изказването – такава не е установена, тъй като то само не може да 
бъде фокус на изказването, а при разпределението на информационната тежест 
участва заедно с определената дума, вж. Аз ги давам за душата си (F) (тези пари); 
срв. също Значи новите ви съседи (Т) няма да дойдат (F) и конструираното, но 
напълно възможно Значи новите ви (F) съседи няма да дойдат (Т) (а не старите).

3. Словоред на несъгласуваното определение, изразено с 
наречие 

Отдавна е установено, че в българския книжовен език най-фреквентни 
са несъгласуваните определения, изразени с наречие за количество, за място 
и за време: „Наречията, които предхождат съществително име определяемо и 
функционират като несъгласувано определение, са обикновено с количествена 
семантика – много, малко, доста, твърде и пр., напр.: много пари, малко 
радост, доста грижи и пр.“ [ГСБКЕ 1983: 176], а „Най-често в рамките на 
словосъчетания с наречия несъгласувани определения се обхващат наречията за 
място (т.е. с локален характер), понякога и наречия за време от типа вчера, днес, 
навеки.“ [Цит. съч.: 177]. В изследвания материал с разговорна реч визираният 
тип несъгласувано определение е рядко срещан (24,4% от примерите), като с най-
висока честота на присъствие са количествените наречия в атрибутивна роля, 
напр. А пък там отиват много пари (F) (за висшето образование на детето); С 
малко медец става много хубаво (чаят).

Примерите, ексцерпирани от разговорната реч, потвърждават вече 
установеното за словореда на несъгласуваните определения във форма на 
наречия, а именно: за пространствените и времевите определения е характерна 
постпозицията спрямо определяемото, вж. На мъжа ти му се стори малко (F) 
пространството вкъщи (Т); Супата от вчера (Т) свърши (F), докато наречията 
за количество най-често са в препозиция спрямо определяемото, напр. 
Нашите спечелили доста грамоти (F). Въпреки това, типично разговорните 
конструкции често имат вида: Абе купила съм си вестници много (F) аз; Вляво 
къщата е строена по-отдавна (F) от нашата, т.е. необичайна постпозиция 
за количествените определения и препозиция за пространствените. Това 
нестандартно разположение, оказва се, невинаги е белег за фокусиране на 
преместеното определение, макар и при двете цитирани атрибутивни групи то 
действително да е част от важната информация – при единия пример (вестници 
много) задпоставеното количествено определение е самостоятелен носител на 
фокуса, а при втория пример (вляво къщата) пространственият атрибут е просто 
елемент от фокусиран израз. Доказателство, че несъгласуваното определение 
във форма на наречие, разположено на необичайно място, невинаги е маркер за 
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фокуса на изказването, са примери от типа: И месо (F) много ми дадоха, където 
фокусирано е определяемото (поради наличието на съюза и, който привлича 
логическото ударение върху следходната дума); вж. и конструираното Месо (F) 
много ми дадоха (а не, например, картофи), където интонационното изтъкване на 
определяемото месо (а не „странното“ словоредно разместване на определението 
много) се оказва съществено за неговото функциониране като фокус. В крайна 
сметка, тук още веднъж се потвърждава водещата роля на интонацията при 
маркиране на комуникативно ценната информация в изказването.

4. Словоред на несъгласуваното определение, изразено с приложено 
съществително 

Разбирането за същността на този тип несъгласувано определение е, че то 
„назовава предмет от извънтекстовата действителност, различен от предмета, 
назован от определяемото, и (…) има само и единствено атрибутивна функция 
(бутилка вино; пакетче мая; джоб семки)“ [Гецов 2017: 72]. В научните среди 
съществуват различни разбирания за това кое от двете съществителни, свързани 
чрез прилагане, е определение и кое – определяемо. С. Брезински, например, 
твърди, че безпредложно свързаните съществителни имена като несъгласувани 
определения оформят две групи синтаксеми. „В едната група съществителното 
име-определение може да има количествена семантика (напр.: литър мляко, 
кола грънци, кошница ябълки, резен хляб и др.), но може такава семантика и 
да липсва – т.е. тя не е решаваща при класификацията на синтактичната функция 
на имената в този вид синтаксеми“ [Брезински 2000: 166]. За другата група 
синтаксеми С. Брезински стига до извода, че „не само съществителни имена, 
които показват количество, обем, мярка, могат да се съчетават с атрибутивна 
зависимост (т.е. като определяемо и неговото определение), както посочва напр. 
К. Попов в своя синтаксис“ [Брезински 2000: 166]. В съчетанията тип топки 
сняг, стръкче босилек, градушка куршуми (примери на Брезински 2000: 166) 
първата съставка, според автора, е опорната дума, а втората е несъгласувано 
определение. Й. Пенчев говори за разглежданите несъгласувани определения 
като за предпоставени разширения със съществителни имена и ги дефинира 
като „безпредложни (и безпадежни) съществителни имена като пояснения на 
главното съществително“ [Пенчев 1993: 41]. Използваният от автора термин 
предпоставени е показателен за виждането му, че в съчетания, тип букет 
цветя, връзка лук, филии хляб второто съществително е опората, а първото – 
определението. Пенчев уточнява, че освен като количествена характеристика 
този тип несъгласувано определение може да участва и в други семантични 
отношения с главното съществително, напр. облак прах, ивица сняг, вид сирене 
и др. [по Пенчев 1993: 43]. 

Тук се приема, че думата с по-общо значение е тази, която функционира 
като определение в рамките на атрибутивната група. Като определения се 
разглеждат съществителни имена, които най-често посочват обем, количество, 
форма и т.н. на предмета основна дума и се свързват с него чрез прилагане. 
В събрания разговорен материал са открити 1,6% такива употреби, напр. Оня 
ден много интересно слушах за видовете общуване (F); [Що да не дам едно 
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левче за благотворителност?] Чаша кафе (F) струва толкова. Както личи от 
примерите, несъгласуваното определение от този вид обикновено стои пред 
определяемото, а когато е носител на важната информация, фокусирана е цялата 
атрибутивна група.

Корпусът от примери потвърждава, че в преобладаващата част от случаите 
редът е определение – определяемо, т.е. контактна препозиция на определението, 
напр. Купих литър мляко (F); Чувал картофи (F) ти нося и др. Редките случаи 
на обърнато позициониране на елементите на тази атрибутивна група са с 
интонационно отделено несъгласувано определение – Ще ти трябва месо/ 
килограм (F), като информационната тежест тук е поравно разпределена между 
определяемото и определението. 

Регистрирани са примери, в които определението е в дистантна препозиция 
спрямо определяемото, вж. Пакетче (F) пак масълце му сложих, където в 
ролята на „преграда“ е елемент с прагматични функции (пак), а отдалеченото 
разположение на определението (пакетче) е свързано с неговото логическо 
изтъкване. Подобен пример с отдалечаване на зависимото съществително 
от опората е Аз вчера тъй пакет ама кускус (F) вземах, при който обаче 
съществителното определяемо е фокус (поради противопоставителната 
семантика на ама, чрез която се набляга на контрастното значение на следващата 
дума кускус, т.е. смисълът е, че е взет кускус, а не например грис).

5. Усложнени структури
Имат се предвид съчетанията от две или повече несъгласувани определения 

към една и съща или различни опори (общо 3% от всички изказвания), тип 
Просто има период на събиране на документи. Илюстрираното разположение е 
стандартната подредба на елементите в атрибутивната група – всяко определение 
(на събиране и на документи) застава непосредствено след своето определяемо 
(съответно – период и събиране). По-„разчупено“ в словоредно отношение е 
следното изказване: [Аз знам/ че могат да те пишат/ ама…] Точно на шеф 
на отдел (F) никой няма да ти отстъпи (F) позицията. Цитираният пример 
съдържа две несъгласувани определения (изразени с предлог + съществително 
име) към различни опори, от които съществителното в едното несъгласувано 
определение служи като определяемо на второто. Определението, което, от 
своя страна, е опора на другия атрибут, е в препозиция, и то дистантна спрямо 
своето определяемо: причината може да се търси във факта, че това определение 
в съчетание със своя атрибут формира фокуса на изказването (допълнително 
маркиран от фокусиращия елемент точно). Тук „разчистването“ е насочено 
към определяемата дума позицията – тя не спада към важната информация, 
съответно присъствието ѝ в началото на изказването е излишно.

Комбинациите от две несъгласувани определения (тип предлог + 
съществително) към една и съща опора имат като обичайна постпозицията 
на двете определения спрямо опората, напр. Никак не харесах роклята на 
Светла за бала. Определенията обаче могат да заемат и рамкова позиция 
спрямо определяемото, ако едното определение се изведе в по-необичайната, но 
характерна за разговорното общуване препозиция спрямо опорния си елемент, 
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тип Е/ това е на Петьо (F) лекарството против грип. В случая е потърсена 
и словоредна, и интонационна изтъкнатост на притежателното определение (на 
Петьо). Същият тип несъгласувани определения се проявяват и като еднородни 
части в контактна постпозиция, вж. Това предаване беше посветено на силата 
на самовнушението и на мисълта – атрибутивна конструкция, чийто словоред 
е строго фиксиран (дори и в разговорната реч), тъй като евентуалната поява 
на определенията пред основната дума би затруднило силно възприемането 
на семантиката на цялото изказване, срв. с Това предаване беше посветено на 
на самовнушението и на мисълта силата. Още по-усложнено е изказването 
Имам за банкноти/ за карти (F) джобчета доста, където еднородните 
несъгласувани определения са препозитивно разположени и респективно 
– привличат информационната тежест върху себе си. Третото определение 
към същото определяемо (наречието доста) е също с необичайно за типа 
разположение – в постпозиция спрямо опората, за да „освободи“ мястото пред 
определяемото джобчета и по този начин да осигури контактното свързване на 
еднородните несъгласувани определения с опорната дума. 

Усложнени структури се наблюдават и при конструкции с поне две 
определения, изразени по различен начин и предаващи различни смислови 
отношения, напр. Аз имам малко боб от днеска (F) – това е най-често срещаната 
подредба (контактна препозиция на количественото несъгласувано определение 
и контактна постпозиция на времевото). С подчертано разговорен характер са 
съчетанията Аз имам от днеска (F) малко боб (макар информативно важен да е 
целият атрибутивен израз, по-изтъкнатата негова част е времевото определение 
от днеска); вж. и Аз имам от днеска боб (F) малко и Аз имам боб (F) малко 
от днеска, при които фокусът пада върху определяемото, а мястото пред него 
е „разчистено“ чрез преместване в постпозиция на едното или и на двете 
определения.

В обобщението за словореда на несъгласуваното определение още веднъж 
е добре да се припомни силната обусловеност на словоредните реализации от 
начина на изразяване на самото определение. Предпочитаните позиции варират от 
контактна постпозиция (при определение във форма на предлог + съществително 
име) през контактна постпозиция спрямо думата, маркирана с определеност в 
именната фраза (при определението местоименна клитика) до контактна пре- 
или постпозиция (съответно при наречията количествени определения и при 
наречията с времева и пространствена семантика). Контактната препозиция на 
определението е характерна и за случаите, в които то е изразено с приложено 
съществително. Съчетанията от две или повече несъгласувани определения към 
една и съща или различни опори (т.нар. усложнени структури) предполагат и по-
голяма вариативност в словоредно отношение, като това разнообразие отново 
се определя от начина на изразяване на определението. Като общ извод относно 
информационната структура на изказванията с несъгласувано определение може 
да се оформи твърдението, че необичайните премествания (напр. препозиция 
на определението, изразено с предлог + съществително и т.н.) най-често са 
породени от промени в комуникативната стойност на елементите.
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Abstract: On typology and role od connotation in media texts. The issues related to 
the typology and the role of different types of connotations in the contemporary Bulgarian 
media have not been the object of a deep analysis and assessment, and yet each one of them is 
interesting and provocative enough for a study of its own. The present paper aims at presenting 
the specificity of the separate connotative units whose realization in media discourse is 
justified by its basic parameters. The questions which are discussed have some reference to the 
linguistic processes and the tendencies established in the printed media.
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1. Проблемите, свързани с типологията и с ролята на конотацията в 
съвременните български медии, предполагат анализ и оценка в различни 
аспекти – всеки от тях достатъчно интересен и актуален, за да бъде предмет 
на самостоятелно разглеждане. Тези проблеми могат да бъдат представени 
и коментирани с оглед на езиковите универсалии, съответно във връзка 
със спецификата на конотативните единици, проявена в отделния език, а 
също с техните особености, обусловени от дискурса. Конотацията може да 
бъде анализирана посредством оценка на нейната семантична природа като 
„динамично езиково явление” [Крумова-Цветкова и колектив 2013: 630], което 
е съотносимо с цялото пространство на езика, но се изразява чрез различните 
контекстови прояви на думата [срв Апресян 1995а: 169; Крумова-Цветкова и 
колектив 2013: 635]. Могат да се очертаят предпочитаните в даден дискурс 
типове конотации, които „характеризират, като правило, основните или 
изходните значения на думите, а се материализират в преносните значения, 
метафорите и сравненията, производните думи, фразеологичните единици, 
синтактичните конструкции, семантичните области на действие” [Апресян 
1995а: 163]. Интересна за изследване е също проявата на тези конотации в 
речта, която насочва към техните обективни параметри в съответната езикова 
система (в частност в даден дискурс). С оглед на особеностите си конкретните 
факти предпоставят различен подход – конотативните единици, наблюдавани в 
съвременния български печат, могат да бъдат обект на самостоятелен коментар и 
едновременно с това чрез основните си характеристики да се включат в цялостен 
и задълбочен анализ при решаване на актуалните за съвременната лингвистика 
въпроси. Единствено чрез многоаспектното проучване на тези въпроси може да 
се постигне необходимата пълнота и обективност в наблюденията, в коментара 
и в оценките.
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2. Езиковият корпус, върху който се извеждат хипотезите и се доказват 

отделните твърдения в предлаганото изследване, включва единици, ексцерпирани 
от различни медийни жанрове. Използвани са текстове от ежедневни печатни 
медии, които и на формално, и на съдържателно равнище са построени по модели, 
разкриващи многообразието в дискурса и представящи възможностите на 
съвременния български език за изява на „уникалните, националноспецифичните 
значения и смисли, върху които конотацията закрепва нови нюанси и признаци” 
[Крумова-Цветкова и колектив 2013: 629]. Наблюдаваните текстове са с различна 
функционална насоченост (съобщителни, коментарни, рекламни, криминални 
хроники и др.) – условие, което трябва да бъде съобразено при изграждането 
на конотативните вериги и при определяне на типологията на включените в 
тях единици [вж Крумова-Цветкова и колектив 2013: 635]. Цел на изследването 
е да се представят и анализират тези от конотациите, които са предпочитани 
и са с най-висока фреквентност в печатните медии, съответно да се определи 
тяхната типология и да се установи ролята им както при създаването, така и при 
възприемането на текста. Търсят се основните белези и свойства на конкретната 
конотация – езиковата характеристика на образа, спецификата на асоциативната 
връзка, съответно логиката, мотивите и емоцията при формиране на оценката 
[срв. Крумова-Цветкова и колектив 2013: 636]. В повечето случаи реализацията 
на конотативните единици в медиен дискурс е обусловена от неговата функция 
да моделира и манипулира общественото мнение. Решаването на задачите, 
чрез които се постига целта, поставена в изследването, изисква да се дадат 
основанията за разглеждане на конотацията като част от прагматиката на 
думата [вж Апресян 1995а: 156]. Прагматичните характеристики на отделната 
лексема и на словосъчетанието се проявяват чрез лексикалното значение, 
придобито в „ситуацията на речта”[вж Арутюнова 1988: 5]. Отчита се ролята на 
компаративността като основно и вътрешноезиково свойство на конотацията, 
което определя нейната същност и природа [вж Апресян 1995а: 169], съответно 
обуславя поведението ѝ на „мисловно свързващо звено между две езикови 
единици от еднакви или от различни езикови нива” [Крумова-Цветкова и 
колектив 2013: 632]. Тези единици се поставят в отношение на уподобяване, 
което дава основание конотацията да се определя като семантична връзка между 
думите в границите на езика, а също така в по-широк извънезиков контекст [вж 
Апресян 1995 а: 169; срв. Крумова-Цветкова и колектив 2013: 632]. Оценява 
се динамиката в процеса, който променя смисловата структура на думата. 
Проследява се механизмът на прегрупиране на семите признаци и на промяната 
в йерархическите отношения между тях [срв Крумова-Цветкова и колектив 
2013: 632]. Представят се чрез конкретен езиков материал реализациите и 
прагматичните характеристики на вторичната номинация или на преноминацията 
със стилистична функция. Всички тези въпроси са съществени за изясняване на 
проблемите, свързани с конотацията в медиен дискурс (конкретно за оценка на 
нейната специфика, проявена в съвременния български печат), но ограниченият 
обем на статията налага да се представят по-задълбочено анализите само на част 
от тях, а другите да се очертаят като цел и задачи за бъдещо самостоятелно 
изследване.
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3. Теоретичната база, необходима за анализ на конотацията, се изгражда 

трудно по няколко причини. На първо място, трудностите се обуславят от 
нейната сложна езикова природа, която изисква добро познаване на проблемите 
в тяхната дълбочина и многопосочност. Единствено върху такава основа може 
да се постигне пълнота и обективност в оценката на конкретните езикови и 
речеви факти.

3.1. Затрудненията при диференциацията на различните значения, с които 
се натоварва конотацията, са факт още в началото, когато се въвежда този термин 
в английската лексикографска литература и се обяснява неговото значение 
във връзка с теорията за синонимните речници и с практиката при тяхното 
съставяне [вж Webster, 1951, c. XIV и сл., цитирано по Ю.Д. Апресян 1995 а: 
157]. Съдържанието на термина конотация в случая се обяснява по два начина: 
първо, като допълнителни (модални, оценъчни и емоционално-експресивни) 
елементи в лексикалното значение на думата, които се представят при нейното 
тълкуване (позиция, която се открива и в съвременните определения); второ, 
като узаконена в дадена среда оценка на извънезикови реалии, обозначена със 
съответната лексикална единица (тази оценъчна възможност на думата не влиза 
непосредствено в нейната семантична структура). В съвременната лингвистика 
конотацията като езикова проява и като терминологично съдържание получава и 
други тълкувания (значенията на термина конотация като диапазон и развитие 
са обстойно представени в сборника Konotacja, издаден в Lublin през 1988 г.). 
Нейната полифоничност, която се доказва както чрез многобройните опити 
за дефиниране на понятието, така и чрез съществуващите различия между 
отделните дефиниции, трудно може да се обясни еднозначно. Според Ю.Д. 
Апресян [вж Апресян 1995 а: 159] съществен в случая е фактът, че съвременното 
езикознание разполага с отчетливо разграничени и детайлни понятия, които чрез 
собственото си съдържание се допълват взаимно и в единството си покриват 
съществуващите в езиковедската литература тълкувания на конотацията 
(модална рамка, интенсионал, пресупозиция, валентност, оценъчен компонент 
и др.). Тази позиция се приема като изходна и в „Българска лексикология и 
фразеология. том 1. Българска лексикология” [вж Крумова-Цветкова и колектив 
2013: 629].

3.2. В предлаганото изследване съдържанието на термина конотация 
се разглежда в съответствие с позицията на Ю.Д. Апресян, който приема 
като негово единствено значение „узаконената в даден език оценка за обект 
от действителността, име на който се явява дадената дума” [Апресян 1995 
а: 159]. Според авторите на „Българска лексикология и фразеология, том 1, 
Българска лексикология” посоченото тълкуване е „достатъчно обемно по своята 
интегрална поливалентност” [Крумова-Цветкова и колектив 2013: 629]. Това 
базисно значение на термина обяснява и удовлетворява аспектите на анализа 
в изследването, съответно разкрива отделните възможности за оценка на 
ексцерпирания езиков материал. В процеса на работата се отчитат още няколко 
същностни черти на конотацията. Тя се разглежда като погранично и дифузно 
явление в езика – характеристика, която създава допълнителни затруднения, 
защото не могат категорично и ясно да се очертаят границите между нейните 
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особености в езиковата система и даденостите, установени при конкретната 
ѝ речева проява [срв. Крумова-Цветкова и колектив 2013: 635]. Съобразява се 
също обстоятелството, че формирането на конотативните значения е зависимо 
от спецификата на контекста (езиков и ситуативен), в който съществува думата 
[вж Апресян 1995 а: 170]. Предлаганата статия има ограничена и практически 
ориентирана цел. Нейните изследователски претенции са да се установят 
най-често срещаните типове конотации в съвременните български печатни 
медии, съответно да се анализира ролята им в текста. Решаването на тези 
задачи позволява да се използват само някои от общоприетите теоретични 
позиции, наложителни за такъв тип проучване. Не се коментират спорните и 
нерешените въпроси. Изследването се ангажира единствено с представяне на 
основните характеристики на наблюдаваните конотативни единици. Акцентът 
е върху тяхната диференциация, обусловена от характера на езиковия образ, 
т.е. от „неговата семантична природа и езиков статус” [Крумова-Цветкова и 
колектив 2013: 636]. Вниманието в анализа е насочено преди всичко към този 
тип конотации, които са зависими едновременно от спецификата на езика и от 
особеностите на извънезиковия контекст. Те се проявяват чрез лексикалните 
и фразеологичните единици, съответно чрез техните различни значения, 
материализирани в речта. Разширяването на параметрите на семантичния процес 
извън границите на езика като знакова система се основава върху позициите 
на В. Телия [вж Телия 1986], която разбира конотацията като „отношение на 
субекта на речта към действителността” [Телия 1986: 5]. Това отношение, 
което е емотивно-оценъчно и стилистично маркирано, предпоставя и обуславя 
експресивният ефект на заложената в текста информация [вж Телия 1986: 5; срв. 
Крумова-Цветкова и колектив 2013: 633]. Подобно разбиране на конотацията 
насочва към нейната връзка с асоциации, представи и образи, повлияни от 
психологически и поведенчески елементи (морални, етически и етикетни) и 
традиционно приети като израз на систематизирани знания и оценки, които 
един народ съхранява и пренася във времето [срв. Крумова-Цветкова и колектив 
2013: 633]. При такава изходна теоретична позиция типологичните особености 
на конотативните единици, анализирани в изследването, се определят с оглед 
на културноезиковата мотивираност на образа, съответно с характера на 
асоциативната връзка, на оценката и на търсената емоция [срв. Крумова-Цветкова 
и колектив 2013: 636]. Не се изключва възможността ексцерпираният езиков 
материал да даде доказателства за решаване на някои от спорните въпроси, но 
това не е непосредствена задача на изследването.

4. Интересът към особеностите на съвременните български печатни медии 
е провокиран от езикови явления, появили се като следствие от демократизацията 
на процесите, свързани с този дискурс, и от спецификата на развойните тенденции, 
проявени при такъв тип общуване. Тези явления са резултат от търсенето на 
ефективни методи и начини за привличане на вниманието и за въздействие върху 
аудиторията. Чрез тях могат да се очертаят характеристиките на различните 
типове конотативни единици, да се представи семантичният механизъм на 
изграждането им, а също да се изведе и обясни контекстовата зависимост на 
поведението им и тяхната роля в медиен дискурс. В съвременните печатни медии 
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се наблюдават развойни процеси, които са значими за изследването, защото дават 
възможност да се коментира езиковата характеристика на образа, който има 
отношение към разчитането и разбирането на различните типове конотации [вж 
Крумова-Цветкова и колектив 2013: 635-636]. Едновременно с това върху такава 
основа може да се очертае семантичната област на действие на конотативните 
единици, а също да се докаже взаимодействието между речевата формация и 
комуникативната ситуация, която я поражда. Наблюдаваните в изследването 
конотации „характеризират, като правило, основните или изходните значения на 
думите” [Апресян 1995 а: 163], актуализирани в контекст, който води до промяна 
в семантиката и във функционалната натовареност на речниковите единици.

Реализират се преносните значения на думите, съответно преносните 
им употреби (авторски и оказионални), вторично мотивираните номинации, 
проявени на изреченско равнище, а също иновациите (плурализации, универби 
и др.). Това са речеви прояви с ярка прагматика. Те дават възможност за изява на 
лична позиция и за мотивиране на оценка, чрез която може да се повлияе върху 
мнението на адресата на медийните текстове. Оценява се прагматичният ефект 
от взаимодействието на квантификатори, различни по смисъл [вж Апресян 1995 
а: 168], които чрез комбинирането си създават специфичен смислов план в текста. 
В изследването диференциацията на езиковите факти е съобразена с начина, по 
който се конотира съответното значение. Анализът представя получените върху 
такава основа групи, съответно възможностите за допълнително вътрешно 
разграничение на включените в тях конотативни единици (използва се моделът 
на авторите на Българска лексикология и фразеология. том 1 Българска 
лексикология [вж Крумова-Цветкова и колектив 2013: 635-654]).

4.1. В ексцерпирания езиков материал с най-висока честота на поява 
са конотациите, които се материализират в метафорите. Те са пряк резултат 
от различни в характера си асоциации. Тези метафори могат да бъдат 
лексикализирани (образът и семантичният механизъм при разчитането им 
са ясни за всички носители на езика) и индивидуални (следствие от личните 
асоциации на субекта на речта в конкретната комуникативна ситуация). Първите 
имат устойчив характер, формирани са в съответствие с традицията на определен 
колектив, носят неговите национално мотивирани нагласи и са резултат както от 
възможностите на дадената езикова система, така и от исторически маркираните 
морални, нравствени и културни норми на обществото при оценяване на 
човешкото поведение [срв Крумова-Цветкова 072 а и колектив 2013: 634]. Вторият 
вид се свързва със значение, което се извежда върху основата на индивидуална 
метафора, реализирана преди всичко чрез преносната употреба на речниковите 
единици. Това значение е свидетелство за непрекъснатото разширяване на 
когнитивната и на творческата същност на езика, интегрирана в думата [срв 
Крумова-Цветкова и колектив 2013: 634]. В единството си двата вида метафори 
убедително доказват мисълта на Ю.Д. Апресян, че в езика конотациите „се 
явяват едни от потенциалните източници за неговото семантично и лексикално 
обновление” [Апресян 1995 а: 169]. Принципите, които се съобразяват 
при анализа на ексцерпирания езиков материал, осигуряват възможност 
лексикализираните и индивидуалните метафори да се разглеждат заедно, 
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защото имат идентичен краен резултат при конотиране на едно от зависимите 
значения на думата. Разликата се проявява единствено във връзка с постигнатия 
прагматичен ефект и със степента на въздействие върху читателската аудитория 
при възприемането на медийния текст.

4.1.1. Конотативни единици = преносни лексикални значения на думи
Двама полицаи се „изпариха”, когато стреляха по Самоковеца; 

Политически „подсвирквания” на Гранитски; Снимки от Монако втрисат 
кабинета; Депутатите в „Редута” – на мушка; Задръстени от изборна 
реклама; Шапки долу за „Селтик”; Клара пак реди новините; Датският 
принц стяга сватба; В жегите сладоледът върви на килограм; В щатите 
знаят голата истина за родната Темида; Пневмонията взе нови пет жертви; 
Войната свали петрола и долара; Гърция затяга режима за българските ТИР-
ове; Дебнат за болни на летище София; Солена цена остави шедьовър без 
купувач.

Преносното значение на анализираните в тази част на изследването 
словосъчетания и думи е свързано с контекстови употреби, които са 
лексикализирани в българския език. Това значение се открива както на 
паратекстово равнище (в заглавия и в заглавни комплекси), така и в същинския 
текст (в неговото смислово и модално пространство). База за конотиране на 
съответното преносно значение са общоизвестни асоциации, представи и 
образи, свързани с традиционното възприемане на езиковата картина на света 
от носителите на българския език. В случая конотацията прави прозрачна 
връзката между плана на изразяване и плана на съдържание, актуализирайки 
нейната динамика [вж Крумова-Цветкова и колектив 2013: 633]. Заявената 
оценъчна позиция е резултат от възможностите на езика да трансформира 
във функционален и в емоционален план общоприетата употреба на 
полисемантичните езикови единици, съответно да изгради по такъв начин 
експресивно маркирано изказване, което представя систематизираните знания 
и оценки, съхранени от българския народ. Значението, което се конотира на 
базата на авторски метафори и индивидуални оценки (от типа Сливенска фирма 
ощипа Враца; Огнян Герджиков върти баници!; „Вижте кой” чукна годинка; 
Ники Василев обут с ританки; Край на войната, идва метлата; Здравословно 
ритане по кокалчетата), се разграничава посредством механизма за извеждане 
на допълнителни информации, идеи, внушения, произтичащи от преносната 
употреба на думата. Необичайната контекстова реализация на речниковите 
единици в този случай създава ефектен и ефективен израз, който въздейства 
оптимално върху адресата на медийния текст въз основа на неочакваната 
и нестандартната промяна в съдържанието и в модалните характеристики 
на думите и словосъчетанията. Тази промяна е обусловена от асоциациите, 
решенията и оценките на отделния носител на езика. Интересни за наблюдение 
са и конотациите, свързани с проявата на зависимите значения на лексикалната 
единица на изреченско равнище (конструктивно обусловеното и синтактически 
ограниченото). Тяхното въздействие в емоционален план е следствие от 
включването на думата в необичайна за нея синтактична позиция (Цукровски е 
акула №1 в автомафията; Жената е кон – глава, крака и задник), респективно 
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от нейната проява в определена синтактична конструкция със задължителни 
структурни елементи (Младо момиче си пада по стар мъж; „Локо” (Пд) се 
опъна на „Левски”). По този начин лексикалната единица се натоварва с други 
смисли. Във всички случаи при такава употреба на думите (преносна, съответно 
синтактически мотивирана) се създават условия за метафорична образност, която 
с оглед на езиковата прагматика е с по-широк аспект на въздействие. Връзката 
между екстралингвистичните сигнали и словесния израз е предопределена от 
субективността при очертаване на границите на ситуативния контекст. В същото 
време тя сближава позициите на адресант и адресат, тъй като образът, използван 
при формиране на оценката, е свързан с едни и същи когнитивни процеси в 
съзнанието на общуващите. Този образ създава предпоставки за еднотипно 
оценяване на актуалната комуникативна ситуация и за еднаква емоционална 
реакция както при пораждането на текста, така и при неговото възприемане.

4.1.2. Конотативни единици = фразеологически единици
Докладът скъси дните на властта; Янките си стягат багажа; Стискам 

палци българин да стане нобелист; Филчев вдига завесата; Вързаха ръцете на 
съда за големите сделки; Опозицията приема на нож промените; Още двама 
берат душа в болница; Саддам е издирван под дърво и камък; Каквото и да 
разправят те, нямам и капка съмнения (= зная със сигурност), че в този спор 
моята позиция е обективна.; Публична тайна е (= всички знаят за) връзката му 
с тази партия.; Мога категорично да заявя, че 100% съм сигурна (= зная; убедена 
съм) в неговата невинност.; Дума да няма (= разбира се; несъмнено; безспорно), 
това, което направиха, е голямо нещо, хубава работа.; Бог ми е свидетел (= 
зная със сигурност; не лъжа), че той през цялата вечер си беше вкъщи и никъде 
не е ходил. Фразеологичните единици (ФЕ), които се приемат за относително 
устойчиви изрази с експресивно-емоционален, образен или оценъчен характер, 
създават предпоставки за конотиране на значение, постигнато чрез задължителна 
семантична трансформация на словосъчетанието, в резултат на която се получава 
неделимо формално и смислово единство. Реализира се отново номинация с 
ярка прагматика, но конотацията в този случай е мотивирана по различен начин. 
В процеса на преосмисляне, който е резултат от натрупан жизнен опит и е 
следствие от определена степен на комуникативна и на езикова компетентност, 
се изхожда от „своеобразното възприемане на света чрез призмата на езика и 
на националната култура” [Антонякова 2006: 11], а също от общи когнитивни и 
емотивни фактори, използвани за езиковото моделиране, представяне и оценка 
на действителността. Посредством конотиране на фразеологически свързаното 
значение на думата (в такива случаи се говори за фразеологическа интеграция 
или за фразеологическа транспозиция) номинациите в медийния дискурс се 
натоварват с образност, чрез която се ангажират едновременно интелектът и 
емоционалността на адресата (определяща и доминираща при такова възприятие 
е емоционалността). Смисловата структура на речниковите единици в случая е 
двучленна. Те са израз на определено емоционално-естетическо отношение + 
интелектуално мисловно (когнитивно) съдържание в езика. Експресивността 
на ФЕ е резултат от двуплановостта във възприемането ѝ. Тя се създава, за да 
се изрази непосредствено отношение, оценка към нещо, което вече има свое 
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название, т.е. при нея основното е конотацията.

4.1.3. Конотативни единици = основно значение на думи
Карък подгони българската ски-звезда Мария Киркова; Не МВР, мутри 

откриха автоапашите; Социалдемократическият тюрлюгювеч; Гаджето 
ми кръшка със сестра ми; Скапанякът Нилсен щурее на луната; Лекар наръга 
с нож 8 души в Мадрид; Жълти депутатки пеят и дивеят край чеверме; Ники 
Василев куфее с колежка на гръб.

Реализациите на такъв тип думи, които имат ярко изразен прагматичен 
аспект в лексикалното си значение (в повечето случаи те са просторечни или 
жаргонни), не се отличават с висока фреквентност в ексцерпирания езиков 
материал, но са интересни за коментар и са любопитни като възможности за 
въздействие и за отрицателна реакция при възприемането на реалността. 
Те са предпочитани в медийни текстове, чиято цел е преди всичко да се 
манипулира възприятието на адресата на дадения текст чрез отрицание на 
фактите в денотативната комуникативна ситуация. Конкретната значимост на 
тези думи се предпоставя в зависимост от прагматичния контекст –осигурява 
се неговата индивидуална оценъчна интерпретация. Този тип конотации „са не 
само безспорни, но те са родени само и единствено като конотации” [Крумова-
Цветкова и колектив 2013: 638].

4.1.4. Конотативни единици = умалителни думи
Скандалче между премиера и съда заради телефонния тероризъм; Джей 

Ло пази крачетата си за 180 м; Здравословно ритане по кокалчетата (в 
последния пример умалителната форма на думата е включена в структурата 
на ФЕ)

Ярко експресивна при структуриране на медийните текстове е също 
реализацията на умалителни думи, която не съответства на нормативността в 
такъв дискурс. Те са с ниска фреквентност, но отговарят на същата илокутивна 
цел като предходния тип конотации – оценъчна интерпретация на контекста 
(езиков и ситуативен). В текст, структуриран с такива лексикални единици, 
ефектът на въздействие се постига обикновено чрез пейоративни нагласи и 
реакции (присмех и ирония), които определят речевото поведение на адресанта 
на текста. Това поведение е в противоречие с изконното умалително-гальовно 
значение на съответната дума [срв Крумова-Цветкова и колектив 2013: 636] – 
създава се значим в прагматичен аспект на отрицание втори смислов и модален 
план в текстовото пространство. Тук параметрите на конкретната комуникативна 
ситуация могат да се разчитат по различен начин в зависимост от илокутивната 
цел при създаването на съответния текст (срв. Крачетата на детето бяха 
зачервени; Този удар нарани кокачалчетата на пръстите му)

4.1.5. Конотативни единици = иновации
„Новото време” нямало да воюва с панайотките; Огнян Герджиков 

върти баници (подзаглавие Скоро се очаква появата на Милинки Милотинки); 
Правят меню с чушки и домати а ла Долорес / Самоделка гръмна пред 
дома на търговеца; Пием най- евтини концентрати в Европа. Колко струва 
грозданката; Имам води предаване в кабеларка; Четирима грабители са 
задържани; Пирамида обещава по $ 24 000 / Пак арест за атентат срещу 
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модна шефка; Докторки боря мъжките страхове; Синята лидерка обвини 
Първанов в „левичарски пацифизъм”.

Практиката за представяне на оценъчната ситуация чрез конотации, 
които са резултат от различни типове иновации (универби, плурализации, 
ненормативни и вторични номинации и др.), е сравнително нова за медийния 
дискурс. В ексцерпирания езиков материал реализации на такива конотативни 
единици се откриват само на паратекстово равнище. Необичайните за медийния 
дискурс иновации, използвани при структуриране на заглавия и заглавни 
комплекси в печатните медии, оказват влияние при интерпретацията на контекста 
(езиков и ситуативен), формират модални и оценъчни значения, свързани с 
конкретните комуникативни ситуации и определят основните параметри на 
въздействие върху адресата на текста в съответствие с авторовата интенция 
и с експлицираната в речевата формация перспектива за реакция и оценка. 
При подобно структуриране на модалната рамка фактически се акцентува не 
върху личностните характеристики на адресанта на текста, а върху определен 
фрагмент от нормативната картина на света.

5. Анализът на наблюдаваните в медиен дискурс типове конотации се 
основава на езиков корпус, който като обем и специфика осигурява възможност 
и предлага обективни доказателства за няколко обобщения.

5.1. В съвременните печатни български медии (по-точно в ежедневните 
официозни вестници) интересни за коментар са преди всичко характеризиращите 
и оценъчните конотации. Те са ярки, експресивни и въздействащи – особености, 
които обясняват фреквентността на тяхната реализация при търсене на ефективни 
методи за изграждане и манипулиране на общественото мнение. Освен това чрез 
тях могат да се определят развойните тенденции на общуване в такъв дискурс.

5.2. В ексцерпирания езиков материал с най-висока фреквентност са 
типовете конотации, които се материализират чрез сравнението и метафорите. 
Те са резултат от различни асоциации и представят различни семантични 
модели, свързани с конкретните употреби на речниковите единици.

5.3. В много от случаите реализацията на конотативните единици е 
мотивирана от пейоративни нагласи и реакции, които обосновават оценъчните 
значения при представяне както на денотативната (изходната), така и на 
прагматичната (актуалната) комуникативна ситуация .

5.4. В медиен дискурс все по-често се откриват реализации на конотации, 
формирани от традиционни и оказионални употреби на ФЕ (вторите разширяват 
семантичната област на действието си).

5.5. За представените в анализа типове конотации доминираща и 
определяща е експресивността. Реализацията на конотативните единици е 
подчинена на стремежа да се изрази оценка за нещо, което вече има свое 
название. Създава се втори смислов план в медийния текст, свързан преди 
всичко с оценъчното название на фактите в извънезиковата реалност.

5.6. Наблюдаваните употреби на речниковите единици в печатните медии 
са доказателство за промяна на лексикалната норма в посока към налагане на 
оказионално мотивирани конотации, които имат непредсказуем семантичен 
ефект и въздействие върху адресата на медийния текст [вж Крумова-Цветкова 
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и колектив 2013: 660]. Тези употреби са следствие от възможностите за 
интерпретация и за кодиране на изходната информация – те са свидетелство за 
ролята на човешкия опит при възприемане и оценка на езиковата картина на 
света.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОМОНИМИЯТА В ТЕРМИНОЛОГИЯТА
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Институт за български език към БАН

  
TO THE QUESTION OF HOMONYMY IN TERMINOLOGY

Kristiyana Simeonova
Institute for Bulgarian language

Abstract: In this report, the author addresses the phenomenon of homonymy in 
terminology. Homonymy is a complex but natural and legal phenomenon related to the 
development and enrichment of the vocabulary of the language. Different ways of emerging 
homonyms in language, as well as the main ways in which homonymy is expressed in 
terminology are examined.

Key words: Terminology, Homonymy

Омонимията е езиково явление, което се характеризира със звуково 
съвпадение на различни езикови единици, значенията на които не са свързани 
помежду си. Следователно омонимите са думи с еднаква звукова форма, еднакво 
произношение, но напълно различно в синхронен план лексикално значение. 
Омонимите са отделни самостоятелни думи, които нямат общи опорни семантични 
точки и се отнасят към различни факти и явления от действителността. Затова 
обикновено в тълковните речници омонимите се дават като отделни заглавни 
думи. На омонимите са правени най-различни класификации по най-различни 
критерии, на които тук няма да се спираме подробно. Ще споменем само, че 
най-популярната от тях дели омонимите на две големи групи: пълни и непълни. 
Пълни (или абсолютни) са тези, които принадлежат към една и съща част на 
речта и всичките им граматични форми съвпадат,а непълни (или частични) 
са тези, които принадлежат към еднакви или към различни части на речта и 
съвпадат само в някои от граматичните си форми. Напр. пълни омоними са 
маса ‒ вид мебел, маса ‒ голямо количество хора и маса ‒ физична величина; 
коса ‒ съвкупност от косми по главата на човек и коса ‒ инструмент за 
косене на трева; вила ‒ уред за събиране и вдигане на сено, слама и др. и вила 
‒ извънградска къща сред природата; крак ‒ на човек или животно и крак ‒ на 
маса или друг вид мебел; кран ‒ машина за вдигане и преместване на тежести 
и кран ‒ приспособление за пускане и спиране на вода от чешма и др. Частични 
омоними са напр. син ‒ мъжка рожба и син ‒ вид цвят; къс ‒ кратък и къс ‒ парче 
от нещо; ясен ‒ който лесно се разбира и възприема и ясен ‒ вид широколистно 
дърво; мит ‒минало страдателно причастие от глагола мия и мит ‒ предание, 
легенда; мед ‒ химичен елемент, мек и ковък червеникав метал и мед ‒ пчелен 
продукт; дроб ‒ вътрешен орган у човек или животно и дроб ‒ математически 
термин със значение число, съставено от определен брой равни части на 
единицата, пръст ‒ част от човешката ръка или крак и пръст ‒ изровена земя 
и др. В езиковедската наука е прието да се говори и за омофони, омоформи и 
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омографи. Омофоните , наричани още фонетични омоними, са думи, които се 
произнасят еднакво, но се пишат различно и означават различни неща. Напр. 
шев и шеф, сноб и сноп, маг и мак, куб и куп и др. Омоформите, наричани 
още граматични омоними, са думи, които съвпадат по звучене и писане само в 
отделни техни граматични форми. Напр. диря ‒ глагол, 1 л., ед.ч., сег. вр. и диря 
‒ същ. нар. име, ж.р., ед.ч.; каца ‒ глагол, 3 л., ед.ч., сег.вр. и каца ‒ същ. нар. 
име, ж.р., ед.ч. Омографите, наричани още графични омоними, са думи, които 
се пишат еднакво, но имат различно произношение, различно по място ударение 
и различно значение. Напр. вълна и вълна, завет и завет, кола и кола и др.

В речниковия състав на езика омонимите възникват главно по два начина:
а) чрез звуково съвпадение между форми на думи с различно значение.
Тук се наблюдават следните варианти:
─ когато вътрешни фонетични промени в развоя на българския език 

довеждат до фонетично уеднаквяване на думи, които първоначално не са били 
еднакви по звуков гласеж. Така в нашия език се появяват омонимите син (мъжка 
рожба) и син (за цвят) от старобългарските СЫNЪ и СНNЬ, лек (лекарство) и 
лек (който е с малка тежест) от старобългарските ЛѢКЪ и ЛЬГЪКЪ и др. 

─ когато заета в българския език дума съвпада по звучене с домашна 
дума. Така са възникнали омонимите копие (вид оръжие, от стб. КОПИѤ) и 
копие (нещо, което представлява точно възпроизвеждане на друго нещо, от фр. 
copie), кът (изолирано място,от стб. КѪТЪ) и кът (който не е в достатъчно 
количество, оскъден, недостатъчен,от тур. kit).

─ когато чужди думи от различни езици съвпаднат звуково на българска 
почва. Напр. банка (приспособление за сядане, от нем. Bank) и банка (финансова 
институция, от итал.banka); бас (нисък мъжки певчески глас, от итал. basso) и 
бас (облог, обзалагане,от тур. bas); кран (приспособление за пускане и спиране 
на вода от хол. kraan) и кран (подемна машина, уред за вдигане и преместване 
на тежести от нем. Krahn) и др.

б) чрез разпадане на полисемията в резултат на разкъсване на 
семантичната връзка между отделните значения.

За отношението между многозначност и омонимия в езикознанието е 
писано много. Абсолютно точното диференциране на тези понятия невинаги 
е възможно и често пъти е доста трудно да се каже къде свършва едното 
явление и откъде започва другото. Кр. Чолакова казва: „Развитието на омоними 
винаги е във връзка със съществуващата многозначност на думите. Думите 
през дългия период от своето съществуване могат да получат в зависимост от 
своята употреба такива значения, които да излязат от семантичните граници на 
основното им значение. Това означава, че в една многозначна дума могат да 
се създадат едно или повече значения, които до такава степен да се отдалечат 
от основното значение на думата, че да не се чувства вече смисловата връзка 
между основното значение и новообразувалите се значения. В такъв случай 
новообразувалите се значения се схващат като отделни лексикални единици ─ 
омоними. Понякога всеки от новообразувалите се омоними може да развие нови 
значения и да създаде свое семантично гнездо (Чолакова 1959: 82). От приведения 
цитат става ясно, че многозначната дума винаги се отличава със смислово 
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единство, като различните й значения са семантично свързани помежду си, 
докато значенията на омонимите са автономни. При наличие на общ семантичен 
компонент не става дума за омоними, а за полисемия. Поради тази причина от 
многото критерии за определяне на това, докъде се простира обемът от 
значения на многозначната дума и откъде започва омонимията, повечето 
езиковеди поставят на първо място и като основен семантичния критерий. Той 
се състои в наличието или отсъствието на семантични връзки между отделните 
значения. Както вече бе споменато, многозначната дума запазва своето смислово 
тъждество, когато всички нейни значения имат нещо общо, което ги свързва 
едно с друго. Това нещо общо Т. Балкански го нарича семантично свързващо 
звено (Балкански 1979: 339). Според Балкански ако семантичното свързващо 
звено е живо, думата пази своята цялост на една многозначна дума. Но когато 
това семантично свързващо звено между отделните значения на многозначната 
дума се загуби, т. е. когато изчезне вътрешната семантична мотивация, тогава 
се получават омоними. Изгубеното семантично свързващо звено може да се 
възстанови чрез етимологичен анализ. Абсолютно точното диференциране 
между отделните значения на многозначната дума и омонимите понякога е доста 
трудно и дори невъзможно. При тези случаи съществува колебание по отношение 
на това, дали са отделни значения на многозначна дума или са омоними. Ще дам 
няколко примера, съдържащи термини от различни науки. Напр. терминът нос. 
В биологията той значи орган на обонянието у хора и животни, в географията 
‒ остро вдадена в морето суша и в корабостроенето ‒ предна и заострена част 
на кораб, лодка или друг плавателен съд. Общото между трите термина тук е 
сходството по форма. Аналогичен е случаят с термина греда: в строителството ‒ 
дебело и дълго одялано дърво, а в спортната терминология ‒ вид гимнастически 
уред. Друг подобен случай: гребен ‒ като общоупотребима дума значи уред със 
зъбци за ресане на коса; като термин в зоологията ‒ месест израстък на главата 
на петел или друга птица; в географията ‒ 1. Било на планина.2. горната част 
на морска вълна. Тук също имаме сходство по форма, както и при ръкав ‒ част 
от дреха, която покрива ръката и разклонение на река.

Омонимията като присъщо на терминологията езиково явление се 
проявява по три основни начина, които се преплитат помежду си:

а) омонимия, която се проявява само в рамките и в пределите на една 
отделно взета наука, предметна област, сфера на дейност и пр.

Това е т. нар. вътрешносистемна омонимия. Този тип омонимия е рядко 
срещано явление. В сферата на политическата терминология нейните случаи 
са малобройни и ограничени. Ето няколоко примера: кабинет в значение на 
стая за делова или някакъв вид професионална дейност и кабинет в значение 
на всичките министри на една държава, министерски съвет, правителство; 
орган в значение на периодично печатно издание, което пропагандира идеите 
и защитава интересите на дадена партия, класа, обществена група и пр. и 
орган в значение на държавно, партийно или обществено формирование, 
имащо определени задачи в обществения живот. Напр. Печатен орган на БКП 
бе в. „Работническо дело”; Ръководен орган на БСП е конгресът; Главните 
органи на ООН са Общото събрание, Съветът за сигурност, Икономическият 
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и социален съвет и Международният съд и др. В езиковедската терминология 
такива термини са наречие в значение на една от частите на речта и 
наречие в значение на диалект. В географията такива термини са: време ‒ 
продължителността на това, което става, измерена в секунди, минути, часове 
и пр.и време ‒ състоянието на атмосферата в определен момент на дадено 
място във връзка с температурата на въздуха, атмосферното налягане, 
ветровете, валежите и пр.; град ‒ голямо селище и град ‒ валеж от ледени 
зърна; гребен ‒ било на планина и гребен ‒ горната част на морска вълна.

б) омонимия, която се проявява между терминологичните подсистеми 
на две или повече науки или сфери на дейност.

Това е т. нар междусистемна (или междунаучна) омонимия. Тя е 
значително по-често срещана. В областта на политическия дискурс този тип 
омонимия е широко представена. Много употребявани в политическата наука 
термини се срещат и в други науки, където отразяват различни понятия и са 
носители на различни значения. Напр. като политически термин реакция 
значи политически режим, който подтиска революционните движения с 
цел да задържи, да запази или да възстанови стария ред на нещата, както 
и всички привърженици на такъв режим, т. е. хора, които революцията е 
свалила от власт. В биологията и медицината реакция означава отговор на 
организма на някакво въздействие или дразнение. Във физиката реакция 
означава противодействие, равно и противоположно на действието на която 
и да е сила. В химията реакция означава взаимодействие между две или повече 
вещества, при което се получава ново съединение. Споменатият вече термин 
орган, освен във вътрешносистемната омонимия на политическата наука, участва 
и в междусистемна омонимия между нея и други науки. Терминът орган се 
употребява в биологията и в медицината със значение част от тялото на човек, 
животно или растение, изпълняваща определени функции, както и в музиката 
със значение голям музикален инструмент с клавиши.Ето още няколко примера 
за междусистемна омонимия: партия (полит.) ─ политическа организация, 
чиито членове са обединени от общи политически възгледи и разбирания, от 
общи цели и стремежи, от обща програма за тяхното постигане и обикновено 
се стремят към участие в управлението на държавата; и партия (муз.) ─ 
отделна част от многогласно музикално произведение; радикали (полит.) 
─ членове, привърженици и симпатизанти на радикална партия, които 
се обявяват за коренни, основни и дълбоки политически, икономически и 
социални промени в обществото, постигани дори и чрез крайни действия; и 
радикали (хим.) ─ устойчива група атоми в молекулата, които преминават 
без изменение от едно химично съединение в друго; мина (полит. и воен.) ─ 
зареден със силно избухливо вещество снаряд, който се скрива в земята или под 
водата и се взривява при удар, натиск и пр.;и мина (геол.и икон.) ─ изкопано 
дълбоко в земята място с проходи, където се добиват въглища, руда и пр., 
рудник; асимилация (полит.) ─ претопяване и поглъщане на една народност 
/обикновено по-малобройна и политически зависима/ от друга /обикновено 
политически по-силна/ чрез налагане на езика, културата, религията и пр.на 
по-силната;и асимилация (биол.) ─ процес на усвояване на външни вещества 
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от един организъм; и асимилация (ез.) ─ уподобяване на един звук на друг; 
апологет (ист.) ─ раннохристиянски писател и богослов, който защитава 
християнството;и апологет (полит.) ─ страстен и ревностен привърженик 
и защитник на дадена идея, кауза, политика и пр.; демаркация (полит.) ─ 
определяне на граница въз основа на договор; и демаркация (мед.) ─ ограничаване 
на възпалени части от здравите; торпедо (зоол.) ─ вид риба; и торпедо (воен.) 
─ самодвижещ се и самоуправляващ се вретеновиден подводен снаряд, служещ 
за потопяване на кораби;дефлация (полит.и икон.) ─ финансово-икономически 
мероприятия за борба срещу покачването на цените; и дефлация (геол.) ─ 
отвяване, отнасяне и издухване на горните слоеве на скалите от вятъра.

в) омонимия, която се проявява между терминологичните системи на 
отделните науки от една страна, и общоупотребимата реч от друга.

Този вид омонимия е резултат от непрекъснатия взаимообмен на думи 
между тях. Ето няколко примера с термини от политическия дискурс. Термин 
партия, освен като научен термин, се употребява и като нетермин с две основни 
значения: игра на шах, на карти, на табла и пр. и подходящ кандидат за 
женитба.Детерминологизирано е и значението на партия в смисъл на човек, 
който мисли и постъпва като мен и често ме подкрепя.Напр. С татко сме от 
една партия; Съседката ми винаги ми помага, нали сме от една партия и др. 
Общоупотребимата дума парк в значение на голяма и обширна градина с цветя, 
храсти и алеи за разходка е омоним на военния термин парк със значение 
определено и специално оборудвано място за разполагане, съхраняване по 
установен ред, обслужване и ремонт на бойна техника. Напр. артилерийски 
парк, бронетанков парк и др. Общоупотребимата дума лагер в значение на 
почивна станция, предимно за деца е омоним на политическия термин лагер 
с основно значение политическа групировка от лица с еднакви възгледи и 
цели и на техническия термин лагер с най-общо значение машинен елемент.
Думата коридор, освен с общоупотребимото си значение на продълговато 
помещение в къща, сграда и пр., откъдето се влиза в стаите,функционира 
и като термин в словосъчетанията транспортен коридор, въздушен коридор, 
коридорите на властта и пр. Същото явление се наблюдава и при думата 
етаж. Общоупотребимото значение е част от сграда, включваща всички 
разположени на едно равнище помещения, а в политическата реч ─ етажи на 
властта, етажи на партийната йерархия, високите етажи на държавната 
администрация и др. От общоупотребимото значение на прозорец се е получило 
терминологичното значение екранно пространство на компютъра.

Както вече бе споменато, между трите основни начина за проява на 
омонимия в терминологията няма резки граници. Тези начини взаимно 
проникват един в друг, преплитат се и взаимно си влияят. Един и същ термин 
може да участва и във вътрешносистемна, и в междусистемна омонимия, както 
и в омонимия между терминологична подсистема и общонародния език.

Омонимия се среща и при някои употребявани фразеологизми [по-подробно 
вж. Калдиева-Захариева 2013; В: „Българска лексикология и фразеология, т. 
2, „Българска фразеология”]. Ето няколко примера за омонимна употреба на 
фразеологизми, взети от телевизионно предаване, излъчващо предизборен дебат. 



Книга 5, 2018
По време на целия им досегашен мандат вечно отсъстващите от пленарна зала 
депутати с пръст не са бутнали нещо (т. е. не са свършили никаква работа)...
Този партиен лидер с пръст няма да бутне никого от своите протежета, 
каквото и да правят те (т.е. няма да им търси отговорност, няма да ги закача 
и пр.)...Вече е ясно кой се среми да захапе най-големия залък от еврофондовете 
(т. е да придобие най-много материални блага)...Този партиен лидер захапа 
по-голям залък, отколкото може да погълне, за което трябва може би да 
бъде поздравен , но този залък ще се окаже твърде голям за неговата уста 
(т. е зае се с работа , с която не може да се справи) ...Нашите кандидати 
за евродепутати могат да сложат в джоба си поне половината от тези, 
които сега са в европарламента (т. е. българите ги превъзхождат по качества, 
знания, способности и пр.)...Никой бивш министър няма да излезе пред хората 
и публично да каже кога и колко си е сложил в джоба си (т. е. какво и колко 
незаконно е присвоил)...Тези, които създават и подреждат предизборните 
листи, трябва да вдигнат мерника по отношение на включваните в тях лица 
(т. е. да увеличат изискванията си към тях)...За него вече съществува опасност 
собствените му съпартийци да му вдигнат мерника (т.е. да му направят нещо 
лошо, да му навредят).
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Abstract: The article attempts to describe the function of jargon not only in terms 
of the stylistic role of individual jargon elements, so called jargonisms, but also its role in 
creating a complete text by connecting it to a system. The systemic use of the jargon has 
interfaces with the so-called. common jargon by some linguists.

Key words: jargonism, common jargon

Ролята на контекста за стилистичното изследване ще се опитаме да 
осветлим чрез употребата на жаргонни думи в художествената литература. 
Повечето изследователи, писали за жаргона и употребата му в художествената 
литература, изтъкват характеризиращата му функция, функцията за създаване 
на хумористичен ефект и експресивната функция. Те отбелязват и авторите, в 
чиито творби се срещат жаргонизми – в творчеството на Б. Райнов, Е. Манов, 
Ст. Стратиев, Г. Стоев, Ив. Петров, Д. Цончев и др. – срв. изследванията на Ст. 
Стойков [1993], Т. Бояджиев [1966], В. Попова [1979] и др.

Преди конкретното изследване смятаме за необходимо да уточним две 
неща, свързани с поетическата функция на езика и дълбинната структура на 
художествения текст. Когато Р. Якобсон излага модела на словесното общуване, 
той разширява традиционния модел на речта на Карл Бюлер, който го ограничава 
в три функции: емотивна, конативна и референциална, на които съответстват 
първо лице, подателят на съобщението, второ лице, получателят на съобщението, 
и третото лице, някой или нещо, за което се говори. Роман Якобсон добавя още 
три функции – фатическа, поетическа и металингвистична. За подчертаване 
на контакта при общуването, поставянето, поддържането и прекъсването му 
Р. Якобсон използва термина на Малиновски фатическа функция. Когато речта 
е насочена към кода, при което разграничение той използва делението на 
модерната логика за две нива на езика – език-обект и метаезик, който говори за 
самия език, е налице металингвистична функция. Металингвистичната функция 
най-общо е функцията на обяснението на езиковия код. Когато ударението е 
поставено върху самото съобщение, това е, което характеризира поетическата 
функция на езика. По отношение на поетическата функция на езика Р. Якобсон 
застъпва традиционното разбиране [Якобсон 1970]. В съдържателна статия 
„Стилистичната функция“ М. Рифатер разглежда модела на Р. Якобсон за 
езиковите функции и нарича поетическата функция стилистична, по-късно 
използва термина формална функция. По-важното е, че на схващането на Якобсон 
за преобладаващата функция, от която зависи всяко съобщение, при наличието 
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на останалите пет функции, М. Рифатер смята, че само две от функциите винаги 
присъстват в съобщението – стилистичната и референциалната, а стилистичната 
функция е единствената, около която е центрирано съобщението [Рифатер 
1970]. На друго място същият автор отбелязва, че изследването на поетическата 
функция е предмет на стилистиката.

И действително, това, което характеризира стилистичния контраст, 
измаменото очакване на читателя, е формата на езиковото съобщение. 
Проучването на формата на съобщението, е същинският предмет на стилистиката. 
Формата е тази, която отличава художественото произведение от другите типове 
нехудожествени текстове. Казано по друг начин, поетическата (стилистическата, 
формалната) функция е езикова функция в особена употреба, чието изследване е 
предмет на стилистиката.

С оглед на така разбирания предмет на стилистиката смятаме за 
нецелесъобразно различаването на две структури в художествените текстове – 
дълбинна и повърхнинна, които се изследват в домашни проучвания на стила. В 
статия, която разкрива приноса на Ст. Георгиев в стилистиката на художествената 
реч, Хр. Станева отбелязва неговото „прецизно познаване и на дълбинната, 
и на повърхнинната структура на художествените текстове“ [Станева 2010: 
203]. Руси Русев като анализира „Бюрократи“ на Ст. Гечев, прави извода: 
„Дълбинният смисъл на художествения текст е интерсубективна категория, 
която се актуализира ценностно в процеса на литературната комуникация, когато 
се осъществява личностно взаимодействие между автора, текста и читателя“, 
а в бележка добавя „Руската лингвистика разглежда концепта като дълбинен, 
неразчленен смисъл на текста, въплъщаващ авторовата интенция“ [Русев 2010: 
240].

При изследване на формалната функция на езика в художествените 
текстове няма нужда да си служим с дълбинен смисъл, тъй като формите са 
на повърхността, всичко е видимо. Необходимо е да се разкриват взаимните 
отношения между езиковите форми и то форми, вече стилистично маркирани, 
чиито отношения образуват това, което се нарича стил на художествената творба.

Стилистичната функция на жаргонните думи е аналогична на функцията 
на останали категории думи като архаизми, диалектизми, неологизми, чуждици 
и др., които се открояват върху основата на езика чрез своето необичайно 
звучене като по такъв начин се създава стилистичен контраст и в резултат от това 
стилистичните ефекти на изразителност, емоционалност и др. Стилистичният 
контраст при архаизмите е в резултат от противопоставянето на архаизма, като 
присъщ на предходно езиково състояние, на съвременното състояние на езика; 
при неологизмите контрастът е в резултат от липсата на подобна дума в езиковия 
корпус; при диалектните думи противопоставянето е резултат от опозицията 
книжовно – некнижовно; при чуждиците стилистичният контраст се получава от 
езикови единици, които функционират като чуждо тяло спрямо съответния език 
и т. н. Стилистичната функция при жаргонните думи има аналогичен ефект: при 
тях контрастът също е резултат от опозицията книжовно – некнижовно, тъй като 
те са вид диалектизми – социални диалектизми [срв. Стойков 1993: 377 и сл.]. 
Като цяло при всички думи контрастът е в резултат от появата на дума, чужда на 
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състоянието на езика.

Стилистичният контраст е производител на изненадата и стои в основата 
на изследването на стилистичните факти. Роман Якобсон го свързва с изненадата 
и го определя като измамено очакване. Изненадата, прекъсването на словесната 
верига (М. Рифтер), е следствие от по-голямата или по-малката предвидимост 
на съобщението. Появата на непредвидим елемент е „агент“ на изненадата.

Ето няколко примера:
1. - Ще играеш ли или ще дрънкаш?
2. Опичай си акъло къде че го сефтосаш. Мелни (удари – А. Б.) го 

веднъж, но така, че да няма нужда от повторение.
3. Те издирват по ресторантите „паралии балами“, запознават 

ги уж случайно със своите приятелки, а когато баламата лапне и приеме 
предизвикателството на русата Венера, започват да ридаят по невярната 
жена и да приемат половината от печалбите й.

4. Напълно нищо, нихил! [Б. Райнов „Пътуване в делника“].
В първия и третия пример жаргонните думи се противопоставят на 

неутрален контекст: дрънкаш на ще играеш; паралии балами на ресторантите, 
когато баламата лапне - на своите приятелки. Неутралният контекст е контекстът 
на книжовната реч. В последния пример нихил се противопоставя на неутралното 
нищо, като освен контраста внася и плеонастичен ефект. Във втория пример 
имаме разгърнат жаргонен контекст, като изключим края – от „но така …“.

Да не си събираш зъбите в ръка. Айде, стига си опявал, разкарай се.
- Добър вечер на всички. Сашко, да си виждал тук моите приятели?
- Набутаха се в тоалетната – отвърнах аз, - двама-трима. [Ст. 

Стратиев „Дива патица между дърветата“].
Тя беше на две стъпала – тази мъничка крепост на селяните, - миришеше 

на мента, цървули, пометено и спокойно. 
- Парата, дето я снасят тия всяка неделя.
Докато се запъваше във върбите, се бе излъгал да подържи малко 

въжето със зъби – тогава рибата джасна и изведнъж свърши онова, което 
свищовският пристанищен зъболекар цели три месеца отлагаше.

- Сузи – каза след малко Иван.
- Мм?
- Всичко е топ, нали?
- Като бях малка, все така си говорехме момичетата и момчетата. 

Как едните са готини, а другите кофти. [Д. Цончев „Кукувден“, „Старецът и 
реката“, „Другите“].

Дори е приятно така.
- Мараба, Чико! Къде?
Ами че ти трябва да учиш бе, брат, много да се изучиш на всяка цена. Не 

дрънкай, че то си е твоя лична работа, защото мога да те фрасна!
„Копеле – рече той на младежа с якето и баретата, - мръсен копелдаш! 

Защо си се гаврил с тях?“
„Идиот! – казва нежно Флори. – Върви да спиш, а утре питай нея самата 

къде е била. Хайде, друм!“
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„Твойто маме! – заканва му се мълчаливо Чико иззад кипарисите. – Мацни 

му един бе, Национален, да го отучиш от такива приказки!“ [Г. Стоев „Лош 
ден“].

- Я как оцъклил зъркели, сякаш кой знае кво е станало! Учен си, а пък 
прост, щото за една жена се топиш като восък. Че тя откога те мами бе! 
Баламосва ме, дума, с голи лафове, фърчи по небето, пък нищо си няма. С тебе, 
дума, по ми е кеф. Сама се навира в ръцете ми, не съм будала да я гоня [Ив. 
Петров „Божи работи“].

И в посочените примери жаргонизмите се противопоставят на неутрален 
контекст. По-рядко има усилващ контекст, както при „мръсен копелдаш“. В 
последния пример от Дончо Цончев антитезата (готини – кофти) допълнително 
усилва ефекта от жаргонните думи. В повечето случаи принципът на формиране 
на стилистичния контраст е еднакъв – употреба на отделна жаргонна дума, която 
се противопоставя на книжовна, откъдето следва и контрастът. В някои случаи 
жаргонът се съчетава с т. н. ниска лексика – твойто маме, идиот. При някои 
автори това съчетание характеризира стила. Напр. при Б. Райнов:

Всеки ден бленувам за туй, как ще се прибера в къщи, ще врътна ключа 
на вратата и ще седна да описвам своето делнично пътуване. И всяка вечер се 
прибирам със замотана глава, съсипан и изпълнен с отвращение към умствения 
труд.

- Ами ти бе, шефе, не идваш ли кога в девет, кога в десет? Не 
разхождаш ли в автомобила през работно време разни фусти и не си ли обърнал 
кабинета си на кафене? Какво ми се фукаш? И разсилните са по-работни от 
тебе!

Във всички подобни случаи употребата на жаргона има характер на 
отделни стилистични единици, на стилистични факти, които се употребяват 
самостоятелно, без да образуват система. И това е напълно естествено, като 
имаме предвид, че по своята същност жаргонът е непълноценна езикова система, 
създаден по изкуствен начин с преследване на определени цели.

В съответствие с процеса на сближаване на литературния език с устната 
реч се появяват творби, в които жаргонът придобива характер на цялостна 
езикова стихия. Например в повестта на Ив. Петров „Четиринадесет целувки“ 
жаргонната лексика в съчетание с фамилиарно-разговорна и ниска лексика 
образува система и придобива статуса на макроконтекст. Това се осъществява 
чрез насищане (сатиация!) с жаргонна и ниска лексика. Достатъчен е един 
пример:

 Между другото си уших още един костюм, пуснах баки и кече до раменете. 
Като гледаш външността ми, от граф нагоре, а иначе все същата ливада. 
Скитах, както по-рано, и търсех нова мадама. В сладкарницата на „Раковски“ 
не ходех вече, за да не срещам Маймуната. Влязох няколко пъти в Унгарския, 
там пълно с артисти от Сатиричния и техните сателити. Мацета хъп, с голи 
ръце да ги ловиш, но все заети или все около артистите. А да гледам Парцалев, 
Вачков, Батето и другите, не ми влизаше в насрещния план. Дигнах си чуковете 
оттам и право в Шапките. Бях забелязал, че в това заведение влизат бамбини 
само до двайсет години, сякаш някой ги избираше по паспорт. Надеждите ми 
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не бяха кой знае колко големи, но все, виках си, нещо може да падне. Направих си 
гюме в ъгъла до прозореца и чаках цели три дни. Очите ми станаха на ластици. 
Едва на четвъртия ден едно пиле кацна на гюмето. Изпи си кафето и ме запита 
колко е часът. Казах му, то благодари, рече едно „охо“, озърна се наоколо, но 
не стана. Гледка си утайката на кафето, а аз – него. Готено, колкото си иска. 
Само косите му за милиони. А очичките му, хлътнеш ли в тях, няма излизане, 
както съм чел в някои книжки. Тъй че, щом ги вдигне от чашата, аз скивам на 
друга страна, шупе ми е да не се удавя. По едно време стана и отиде до барчето, 
а чантичката си остави на масата. Взе си някакъв сок и се върна, изпи и него 
и пак отиде до барчето. Донесе си второ кафе и почна бавно да го пие. В това 
време покрай масата мина една бамбинка, поспря се и каза: „Здравей, Мана!“ 
„Здравей!“ „Как е?“. Демек, кълве ли нещо днес. Малката повдигна раменца: 
„Нищо особено“. Което значи – стръвта под носа му, ама не посяга. Оная ми 
направи моментална снимка (турук в саламура) и се изпари. Малката замрази 
нервната си система и продължи да си смуче кафето. А моя милост – пълен 
пас. Но такава самокритика си бачкам наум, че чиста аристократическа кръв 
капе от сърцето ми. Майно, викам си, сега е моментът да й предложиш още 
едно кафе или нещо друго. Явно ти даде аванс, бутни само един лаф и готово.
Приеме ли кафето, ще приеме и друго питие. Мръднете ли някъде да покриете 
кафето с коняк или столична, бетон си. Ако пък откаже, хич да не ти пука.

Повестта на Ив. Петров е изградена в първолично повествование, 
разкрива се като разказ на героя. По отношение на стила е построена както в 
посочения пример. Откъсът показва насищането (отчасти) тъй като именно е 
откъс, насищането с жаргонизми и разтварянето им в лексика с фамилиарен, 
просторечен и вулгарен тип. Жаргонизми като напр. баки, кече, ливада, мадам, 
бамбина, маце, хъп, мадама, гюме, готин, хлътна, скивам, шупе, кълве , изпаря, 
замразя, пука ми, бачкам, бетон и др. се съчетават естествено с лексика като 
гледка, майна, демек, смуча и под. Ако прибавим и характерни особености на 
устната реч: умалителни – очички, барче, чантичка, раменца, бамбинка и др.; 
устойчиви съчетания – вдигам си чуковете, нещо може да падне, очите ми 
стават на ластици, кацна на гюме, правя снимка, кръв капе от сърцето ми, давам 
аванс, бутам лаф и др.; елипси (характерни не само за жаргона – баки, пас и 
др.) – (улица) Раковски, Унгарския (ресторант), Сатиричния (театър), Шапките 
(заведение), Малката, елипси на равнище на изречения, употреба на клише чрез 
заместване с жаргонизъм –правя си самокритика : самокритика си бачкам, не ми 
влиза в насрещния план – употреба на социалистическо клише в индивидуален 
смисъл, обновяване на клише: чиста аристократическа кръв капе от сърцето ми 
- особеностите на устната реч с фамилиарен характер изпъкват достатъчно ясно. 
Синтактичните особености на речта са характерните за устната реч: кратки 
изречения или съчинителна връзка при сложните. Като цяло се осъществява 
едно преливане между жаргон и фамилиарна, популярна и вулгарна реч.

Какви са последиците от този тип устна реч за стила? Насищането с 
жаргонна и фамилиарна лексика отнема способността на жаргонната или 
просторечна, вулгарна дума да предизвика контраст и да образува стилистичен 
факт, като цяло я довежда до статуса на макроконтекст. Ако в примерите от 
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предходните автори имаме работа със стилистични единици, такива, които 
не обхващат изцяло творбите, то в „Четиринадесет целувки“ жаргонно-
фамилиарната лексика образува система, става макроконтекст. 

Какъв е ефектът от това ново стилистично явление, което е крайна степен 
в развитието на сближението на книжовната художествена реч с устната реч? 
Дали стилистичният ефект е хумористичен, изразителен или от друг вид.? В 
резултат от насищането с подобна лексика изразителността е силно приглушена, 
хумористичният ефект не е пряка цел на Ив. Петров, основният ефект е в речевата 
самохарактеристика на героя, който, както казахме, води повествованието. 
Ролята на жаргонната лексика в съответствие с нейната основна езикова 
характеристика е да определи героя като хитрец, тарикат и пр. Стилистичният 
ефект е в цялостното налагане на подобна характеристика. Героят разказвач е 
провинциалният хитрец, завоевател на столични мадами, бамбинки.

В повестта „Четиринадесет целувки“ има и нещо друго, което е присъщо за 
стила на Ивайло Петров. В голяма част от белетристиката си, авторът си служи 
с различни модели. В нашата повест това е моделът на приказката за златната 
рибка. Сравни:

Може ли риба, и то не златна рибка, а най-обикновен шаран, да проговори!
В повествованието на Ив. Петров моделът е обърнат. И не защото шаранът 

проговаря:
В приказките проговарят златни рибки, но нали приказките са измислица?
Обръщането на модела се осъществява по друг начин:
Въведох те, казва, в един живот, пълен със съблазни и изпитания, на 

които ти устоя с чест.
Ти, казва, не се полакоми за лесен живот, предпочете истината пред 

лъжата и стана истински мъж.
В приказките златната рибка изпълнява желания, в повестта на Ив. Петров 

героят хитрец преминава през различни изпитания, поставени в началото 
като условия, за да придобие наследство. Или моделът на златната рибка, 
която изпълнява безвъзмездно желания, е обърнат в инициационен модел, в 
преминаване на изпитания и придобиване на друго положение. От хитрец азът 
повествовател се изгражда като истински мъж – срв. в края: Обаче да използвам 
чувствата на една жена и да чакам на нейни ръце – никога. Няма да живея по 
втория начин. На социалния подтекст, свързан с последното изречение, няма да 
обръщаме внимание.

Посветителният модел, който през цялото повествование изгражда Ив. 
Петров, не е свързан с употребата на жаргонната лексика. Преодоляването на 
препятствия не довежда до промяна на езика на разказвача. Затова, от гледна 
точка на художественото изграждане на текста, приказният модел (и неговото 
обръщане) изпълнява ролята на контрапункт за повестта.

Ролята на жаргона в художествената литература може да се резюмира 
до употребата му по два начина: на отделна дума, която изгражда стилистичен 
контраст, и превръщането му в макроконтекст, който обема цялото повествование. 
С оглед на тези различни употреби се менят и стилистичните ефекти, които 
жаргонът внушава. В съответствие с разбирането на някои езиковеди за 
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създаването на общ жаргон (вж. напр. Лукашанец 2010: 143) смятаме, че 
повестта „Четиринадесет целувки“ свидетелства за подобно езиково явление. 
Поради спецификата на литературата да оголва различни похвати, тя може да 
бъде пример за появата на различни езикови явления, особено ако сравним 
употребата на жаргонизми в периода от 40-те години на ХХ век (срв. „Пътуване 
в делника“ на Б. Райнов) и по-късното формиране на т.нар. общ жаргон.

Изследването на формите на езика, смятаме, не се нуждае от дълбинна 
структура, тъй като всичко е ясно на повърхнинното равнище на текста.
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ФАМИЛНИ ИМЕНА ОТ КАТОЛИШКИ ЛИЧНИ ИМЕНА

Людвиг Селимски 
Шльонски университет в Катовице, Полша

SURNAMES FROM CATHOLIC FIRST NAMES

Ludwig Selimski
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Poland

Abstract: The article analyzes 52 surnames in the word building bases of which they 
are found 17 Christian first names. Taking into consideration the Catholic area of occurrence 
of these surnames, their origin and phonetic peculiarities, the author concludes that the first 
names found in their bases are part of the Catholic component of the Bulgarian anthroponymy. 
They most often appear in a phonetic shape, which more or less exactly substitutes Italian/
Latin first names, not Greek/Byzantine ones, proper to the Orthodox Bulgarians.

 Key words: surname, first name, Christian name, Catholic name, phonetic shape.
 Предмет на внимание са проблемите, които се изправят пред изследвачите 

на християнските имена при българите-католици от Пд. (Пловдивско) и Пд 
(Пловдив) в Южна България и в Сщ. (Свищовско) и Нк. (Никополско) в Северна 
България. В монографията върху личните имена [Селимски 1999] се ограничих 
с този ареал, т.е. без да включвам в него селата на банатските българи. Тук 
вниманието е насочено към 52 фамилни имена (съкр. ФИ), базиращи се върху 
лични имена (съкр. ЛИ), които се свързват с българите-католици не само по 
ареал на поява и културноисторически причини, но и по някои отличителни 
звукови и други особености, а още не са били разглеждани или са получили 
незадоволителен анализ. Макар че по заглавие обект на вниманието са 
ФИ, анализът се свежда до залегналите в основите им ЛИ, с препратки към 
споменатата монография. В тази статия се привеждат и данни за светците и дати 
на честване по католическия календар [КатКал XII, 1929; XIX, 1936; XX, 1937].  

 За разлика от предшествениците, на първо място Стефан Илчев, който 
забеляза и отрази в капиталния си труд [Илчев 1969] част от тези имена, ние 
разполагаме с по-богат ономастичен материал, събиран и обработван – под 
ръководството и при прякото участие на проф. Николай Ковачев – от доц. д-р 
Мария Ангелова-Атанасова, д-р Недялка Иванова и мгр Соня Семова, съхраняван 
в Компютърния архив на Кабинета по ономастика „Проф. Николай Ковачев” 
при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (съкр.: КА). Имаме на разположение и 
капиталния труд на Н. Ковачев върху ЛИ [Ковачев 1995], с окрупнени данни 
относно ареал на разпространение, честота и хронология на поява и развитие до 
1900 г. и в продължение на 8 десетилетия до 1980 г.

Изложението е по азбучния ред на личните имена, залегнали в основите.  
1. ФИ от Алфонз (и вар.) от ит. Alfonso / lat. Alphonsus 
1.1. †Алонзов, липсващо в КА, Илчев [1969: 47] свързва с ЛИ Алонзо, 

Пд, което извежда от „исп. Alonso”. Исп. Alonso е паралелно на по-честото 
Alfonso. Като знаем, че изходни по принцип са италианските форми, излизаме 
от ит. Alfonso, със застъпване на ит. f с бълг. в (> диал. ў > ø), както при близките 
†Алвонцов и Алонцов [Селимски 1999а: 90; Селимски 2007: 36]. Срв. Алфонзов 
(1.2).



Отговорността пред езика
1.2. Алфонзов(а) – 1913 г., 12 (5 ж, 7 м); ЮЗ 12: Пд 11, Сфг 1. От ЛИ 

Алфонза м. в Борец (Пд), или Алфонз, каквото e отбел. в Белене и Ореш, от 
ит. Alfonso (лат. Alphonsus) [Селимски 1999: 124], което е от ст.-нем. Adalfuns, 
народен облик на по-старо Hadafuns ‘готов за бой’, чиято първа част, ст.-нем. 
hadu ‘бой’, е била заместена от известното в други имена adal ‘шляхта’ [Кoпeчни 
1991: 41]. 

1.3. Алфонцев(а) – 1927 г., 4 (1 ж, 3 м); СИ 4: ВТ 3, Гб 1. Oтбел. се у 2 
телеф. абон. в Сщ [ТелУкВТ’99: 298]. С преход на ие (> е) от Алфонциев (1.4). 

1.4. Алфонциев(а) – 1938 г., 4 (2 ж, 2 м); СИ 3: ВТ 2, Гб 1; СЗ 1: Пл 1. От 
ЛИ Алфонци(й), Алфонция м. в Белене [Селимски 1999: 124], с уподобяване (нс 
> нц/*нтс) от Алфонс(ия) м., също в Белене.

1.5. Лонзов(а) – 1907 г., 7 (3 ж, 4 м); СИ 1: Гб 1; ЮЗ 6: Пк 5, Сфг 1. To е с 
афереза от Алонзов (1.1).

Честване: 2 VIII, Алфонс Лигуори, вл(адика) [КатКал XII, 1929 (и др.)].1  
2. Варков(а) – 1913 г., 11 (4 ж, 7 м); СЗ 1: Пл 1; ЮЗ 10: Сфг 9, Сф 1. От 

ЛИ Варко, което Илчев [1969: 102] отбелязва в Раковски (Пд) и смята „умалит. 
от Варо”, а последното – „съкрат. от Варвари, Варлам или друго подобно име”. 
Н. Ковачев [1995: 98] го отбелязва на ЮЗ и също така смята „умал. от Вàро 
< Варвар(и)”. А при католиците ЛИ Варко е от ит. Edoardo/Edиardo: чрез 
умалителното *Eдуартко, с консонантизация на у (от Еdo-/*Eду-) в позиция 
пред акцентирана гласна (уà- > ўà- > вà-), афереза на Еd-/*Eд- и изпадане на т 
(-ртк- > -рк-) се е получило Вàрко [Селимски 1999: 132–133, 145]. В Житница 
(Пд) има РодИ Вàркуўы ‘Варкови’, а имахме и съученик Варо. Появата на ЛИ 
Варко и Варо в споменатите селища свързваме с дейността тук от 1845 до †1873 
г. на от. Едоардо от Торино [Селимски 2012].

Честване: 18 III, Едуард цар [КатКал XII, 1929]2; 13 Х, Eдуард из[поведник] 
[КатКал XII, 1929], Едуард цар на Англия3 [КатКал XIХ, 1936; ХХ, 1937].  

3. ФИ от ЛИ Венанко (и произв.) от ит. Venanzio / лат. Venantius
3.1. Венанков(а) – 1924 г., 4 (2 ж, 2 м); ЮЗ 4: Пд 4. Илчeв [1969: 106], 

Пд, обосновава с ЛИ  Венàнко, Белозем (Пд), a смята „умaлит. oт *Вeнaни”, 
каквото не привежда за анализ. Н. Ковачев [1995: 105] счита Венанко „умaл. oт 
Вeнàн (< Вeн[o] + -àн)”, при липсa нa *Вeнaн и нeприeмлив зa рaйoна анализ 
нa Вeнo като „съкр. от Невѐн(о)”. Ареалът на Венанко е Пловдив(ско). То е от 
Венанци(й), от ит. Venanzio / лат. Venantius, с наст. -ius oт сег. деят. прич. venans, 
venantis ‘лoвуващ’.4

3.2. Винанчев(а) – 1920 г., 9 (3 ж, 6 м); ЮИ 1: Бс 1; СИ 4: Вн 4; СЗ 3: Пл 
3; ЮЗ 1: Кд 1. От ЛИ Винанчо, отбел. в Малчика (Нк) и Ореш (Сщ), с умалит. 
наст. -чо от същата основа, както и Венанко (3.1), с редукция на е (> и).

3.3. †Винациев, липсващо в КА, Илчев [1969: 110], Ореш (Сщ), обосновава 
с ЛИ Винàци, „разновидност на Винанци и Венанко”, като отбелязва и отделно 
1 Аlfons Maria di Liguori, 27 X  1696 – † 1 1 VIII 1787 [Фрос, Сова 1: 106–109]. 
2 Иначе Едуард Мъченик, на трона от 12-годишен (975), загинал едва 15-год. (†18 III 
978),  „сравняван с известните млади мъченици: Винцент, Лаврент, Панкраций и др.” 
[Фрос, Сова 2: 107]. 
3 На трона от 1042 до 5 I 1066 г. От 1969 г. честването е на 5 I [Фрос, Сова 2: 107–109].  
4 Селимски 1996: 106 [= Селимски 2006: 129]; Селимски 1999: 133–134.
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ЛИ Винанци, Ореш (Сщ), 1917, което счита „разновидност на Венанко”, а по-
скоро Венанко е разновидност на Винанци < Венанци (3.1).

Честване: 1 IV, Венанций, еп. от Дувно [КатКал XII, 1929]; 18 V, Венанко 
м., [КатКал XIХ, 1936]; за Sv. Venanzio от Камерино вж. в [Свете мислене 1857: 
64–66].  

4. ФИ от ЛИ Венчѐн (и произв.) от ит. Vincenzo, лат. Vincentius   
4.1. †Венчанов, липсващо в КА, Илчев [1969: 106], Пд, обосновава с ЛИ 

Венчàн, Вн, „от Венч(о) + ан“, в крайна сметка от Невèн. Н. Ковачев [1995: 108] 
отбелязва ЛИ Венчàн с 2 появи (20-те г. на ХХ в., СИ и СЗ), като прибавя и връзка 
с венец: „да порасне и да бъде венчан”. С двете обяснения го намираме още у Й. 
Заимов [1988: 47], който отбелязва и Венчѐн, според него „от Венчàн” (XVII в.), 
което смята „от Вѐнко, Вѐнчо или Венѐц и -ян”. А в католишкия ареал Венчàн се 
среща в Житница (Пд), покрай по-честото Венчèн, което намираме и в Дуванли 
и Борец (Пд). Католишкото Венчѐн е съкращение от ит. Vincenzo, лат. Vincentius.5 
То е с характерната за говора ниска и широка артикулация на неудареното и 
(> е) в първата сричка на Венчèн (от ит. Vincen-), без да изключваме вторично 
свързване на чуждото Венчèн с причастието венчѐн от диал. венчѐя, св.в. на 
венчѐвам ‘венчавам’. А обликът Венчàн в същия ареал е книжовна поправка 
на „диал.” Венчѐн: в Житница има РодИ (родово име) Венчѐнови, както и БИ 
(бащино име) Венчѐнов, „поправяно” извън селото на Венчàнов.   

4.2. Венчанков(а) – 1910 г., 7 (4 ж, 3 м); СЗ 7: Пл 7. Липсва у Илчев [1969], 
който разглежда Венчàнов (4.4.1), а ЛИ Венчàнко откриваме в Трънчовица (Нк), 
където има и Венчѐнко [Селимски 1999: 134], адаптация на ит. Vincenzo с умалит. 
наст. -ко. 

4.3. Венков(а) е с обща честота по КА 3623 пъти в цялата страна. Илчев 
[1969: 106] го обосновава с ЛИ Венко, „типично за Цариброд и Сф.”, което смята 
„умалит. от Вено, Вене, Венелин, или друго име”. При католиците то се свързва с 
Венанций и Винченци/Викенти [Селимски 1999: 134, 136]. ФИ Венков носят 16 
телеф. абоната във ВТ (Велико Търново), 2 от тях с ЛИ Венко, в с. Ореш (Сщ) – 
3 абоната – 1 с ЛИ Венко, а 1 –  в Сщ [TeлУкВТ’99].    

4.4. Викентиев(а) – 1925 г., 47 (21 ж, 26 м); ЮИ 1: Хс 1; СИ 5: Вн 2, Гб 
3; СЗ 11: Вц 3, Мт 8; ЮЗ 30: Кд 2, Пк 5, Сфг 23. Според Илчев [1969: 109] ЛИ 
Викѐнти е от „лат. Vicentius ‘победител’ с гръцки изговор – име на календарски 
светия” (вм.: Vincentius и ‘побеждаващ’, вж. 4.1). Той не го свързва с католиците, 
а и ареалът не говори за това. Обаче ЛИ Викенти – византийска субституция на 
лат. Vincentius – се среща в Дуванли (Пд), в облика Векенти – в Раковски, а и 
в съкрат. варианти Векѝн (Белозем, Дуванли и Раковски) и Векѝнт (Раковски), 
също с по-ниско и широко учленяване на и (> е) в първата сричка и с харакерната 
за говора промяна на ѐ (> ѝ). Отбелязано още в старобългарски, то „възкръсва” за 
повторен живот тъкмо в този ареал: Н. Ковачев [1995: 116] отбелязва Викент(ий) 
с общо 56 появи (от 1909 г., с нарастваща честота до 17 пъти в 30-те год. и 
залез през 80-те г.), почти изключително на СЗ и ЮЗ, съвпадащи с повечето 
католически селища. 

Появата в католишкия ареал на „православния” облик Викенти(й) 
свързваме с личността на еп. Викенти Пеев, управлявал Софийско-пловдивския 
викариат от 1916 до 1941 г. Възпитаник на Ориенталския капуцински институт 
5 То е с наст. -ius oт основата на сег. деят. прич. vincens, vincentis ‘побеждаващ’ [Селимски 
1999: 134, 137], сродно с Виктор, от лат. victor ‘победител’. 
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в Буджа (Турция) и на семинарията в Сан Стефано, той сам ще е избирал тъкмо 
този облик на името си. 

Честване: 22 I, Венко и Анастасий, м.6 [КатКал XII]; Викентий [КатКал 
XIХ, XХ]; 23 III, Викентий [КатКал XII]; 19 VII, Викенти от Паула [КатКал XII, 
XIХ, XХ].

5. ФИ от ЛИ Венцеслав / Венчеслав от лат. Venceslaus / ит. Venceslao 
5.1. Венцеславов, от 1937 г., е с обща честота за страната 9 пъти. Илчев 

[1969: 106] го привежда без локализация, а ЛИ Венцеслав, смята „свободен 
превод на гръц. Стефан”. Според Й. Заимов [1988: 47] ЛИ Венцеслав е „ново, 
съставено от Венѐц и -слав”, а Н. Ковачев [1995: 108] го извежда „от Вѐнце + 
слав”. 

5.2. Венциславов, от 1920 г., с честота  308 за страната, липсва у С. Илчев 
[1969: 106], който ЛИ Венцислав, „типично за Свищов”, смята „вм. Венцеслав”. 
Според Заимов [1988: 47] Венцислав е „от чешки, латинска форма на Václav ‘да 
бъде много славен’, в български сближено с Венѐц”, а Ковачев [1995: 108] счита 
съставено „от Вѐнци + слав, превод на грц. Стефан”.

5.3. Венчеславов(а) – 1950 г., 11 (5 ж, 6 м); ЮИ 1: Сл 1; СИ 9: ВТ 9; СЗ 
1: Пл 1. То е от липсващо у Илчев [1969] и Заимов [1988] ЛИ Венчеслав, което 
Ковачев [1955: 108] смята „от Венчѐ + слав”. ЛИ Венчеслав в Ореш (Сщ) и 
Белозем (Пд) е субституция на ит. Venceslao [Селимски 1999: 134], застъпващо 
Venceslaus – латиниз. облик на ст.-чеш. Vęceslav. Съставката vęce (= чеш. více) 
е от псл. *vętjе ‘повече’, срв. стб. в ще ‘повече’ [Малец 1994: 337]. От латиниз. 
Venceslaus ca: чеш. Věnceslav, хърв. Venceslas, фр. Venceslas, нем. Wenzel и от 
него унг. Vencel [Копечни 1991: 198], слш. Vencel, a и бълг. Венцел, неправилно 
считано „от Венц(и) + -ел, като Рад-ѐл” [Ковачев 1995: 108]. 

Няма основание да се счита Венцислав за различно от Венцеслав. Както и да 
анализираме Венцеслав, то е първично спрямо Венцислав, което е с редуцирано 
е (> и). При католиците в много случаи източник за Венцеслав/Венцислав трябва 
да е латиниз. Venceslaus. Вън от католишкия ареал не изключваме проникване и 
по други причини и пътища, както и образуване на домашна почва.

Честване: 28 IX, Вѣнцеславъ7 [КатКал ХII, 1929; ХIХ, 1936; ХХ, 1937].
6. ФИ от Вит(o), Витоз(и) и Витозьо от ит. Vitо / лат. Vitus
6.1. Витозов(а) – 1930 г., 4 (2 ж, 2 м); СИ 4: ВТ 4. От ЛИ Витоз, Белене 

(Нк), от лат. Vitus [Селимски 1999: 138], с хиперкор. о и „необеззвучено” изгласно 
-з (вм. -с), както при ФИ Христозов покрай Христосов. Лат. Vitus е oт *vitus 
‘желаещ; склонен’, декомпозирано от invitus ‘неприязнен, несклонен’ [Копечни 
1991: 205–206].  

6.2. +Витозиев, липсващо у Илчев [1969] и в КА, се среща в Ореш (Сщ) у 
5 телеф. абоната [ТелУкВТ’99: 240], от тях 2 с ЛИ Йозо, несъмнено католишко. 
То е от ЛИ Витози, отбелязано в Белене (Нк) и Ореш (Сщ) [Селимски 1999: 
138], което е от Витоз (6.1), разширено с -и, както при паралелните Тибер ~ 
Тиберий [Илчев 1969: 483].  

6.3. Витозев(а) – 1908 г., 25 (11 ж, 14 м); СИ 25: ВТ 24, Гб 1. Носят го 

6 Отнася се за Винценти, м. от Сарагоса, случайно свързван в календарите с Анастасий 
[Фрос, Сова 6: 159–160]. 
7 Чешкият крал Václav, убит (†28 IX 929 или 935 г.) от най-близък роднина заради трона, 
което спонтанно било признато за мъченичество [Фрос, Сова 6: 1–3] и направило името 
му свято. 
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телеф. абонати: 1 във ВТ, 2 в Ореш (Сщ) [ТелУкВТ’99: 24, 240] и 1 в Белене: 
К. Йозова Витозева; в община Сщ: В. Йозова Витозева. То е от ЛИ Витозьо, 
отбелязано в Ореш  [Селимски 1999: 138] и/или ЛИ Витози (6.2) в Белене и 
Ореш, с умалит. -ьо.   

В КатКал се отбел. ЛИ Вит(о), затова и при ФИ Витев, Витов и Витьов 
може би има католишка съставка, но нямаме безспорни данни. 

Честване: 15 VI, Вито [КатКал XII, 1929] и Вит и др.8 [КатКал XIX, 1936].
7. Връдов(а) – 1916 г., 17 (6 ж, 11 м); СИ 7: Вн 4, ВТ 3; СЗ 7: Пл 7; ЮЗ 

3: Пд 3. От катол. ЛИ *Връдо, парал. на Вреду, Вредю, Вредьо, Вреди, Вредичо, 
*Връдьо (срв. БИ на Бърнар Връдьов), отбелязани в Белене, все от Алфред, с 
афереза и по-рядкото застъпване на ѐ с ъ вместо с характерното за говора ѝ.9 То 
е от ЛИ Алфред, тук от ит. Alfredo / лат. Alfredus, от англосакс. Aellfréd, чиято 
първа част е aelf ‘елф; нощен дух’, a втората – réd – съответства на нем. Rat 
‘съвет’, с вероятно значение на името ‘добър съветник’, макар че елфите са зли 
духове [Копечни 1991: 41–42]. 

Честване: 14 VIII, Алфред, м. [КатКал XIX, 1936; XX, 1937].
8. ФИ от ЛИ Гостин от ит. Agostino / лат. Augustinus 
8.1. Гостинов(а) – 1933 г., 4 (2 ж, 2 м); СЗ 3: Вц 3; ЮЗ 1: Пд 1. Базира се 

върху ЛИ Гостин. Илчев [1969: 139] го смята българско, „от Гост(ьо) + -ин”. Й. 
Заимов [1988: 68] го отбелязва в  XVII в. и извежда „от Гòсто, Гòстьо и -ин”. 
Подобен анализ предлага и Н. Ковачев [1995: 150], а го отбелязва на СЗ, което 
според мене се покрива с Белене, Малчика и Трънчовица (Нк) и Ореш (Сщ). 
Т.е., Гостин – само или предимно католишко име – не е „от Гост(ьо) + -ин”, а от 
ит. Аgostino, с афереза на А- и изравняване по имената от м.р., завършващи на 
съгласна [Селимски 1999: 123, 140].

8.2. Августинов, с честота 183 според КА, Илчев [1969: 41] обосновава 
с ЛИ Августин, „доста разпространено у католици покрай свети Августин”, от 
„лат. Augustinus”. Известно още в III в. не само сред християни, то е с наст. -in- 
за принадлежност ‘на Август (син)’ или обща връзка ‘роден през м. август’, а 
ЛИ Augustus е oт нарицат. augustus ‘величествен, възвишен, свещен’, сродно с 
глагола augeo, -ēre ‘уголемявам; преувеличавам’ [Валде 1910: 73].

8.3. Густинов(а) – 1907 г., 32 (14 ж, 18 м); СИ 12: ВТ 7, Рз 1, Сс 4; СЗ 12: 
Вц 9, Лч 3; ЮЗ 8: Пд 3, Сфг 5. Базира се на ЛИ Густин, с афереза на А(в)- от 
А(в)густин, отбелязано в няколко католишки села [Селимски 1999: 140], Срв. 
Agustin покрай по-честото Agostin в житието за светеца [Свете мислене 1857: 
333].

Честване: 28 VIII, Августин вл[адика]10 [КатКал XII, 1929 (и др.)]. 
9.1. Дамесов(а) – 1962 г., 3 (2 ж, 1 м); СИ 2: ВТ 2; Чужб 1. Липсва у Илчев 

8 Отнася се за „Вито; Модест; Кресенция, м. м-ци” [КатКал XII, за 15 VI]. Вит(о) „бил 
на седем години, когато с гувернанта си, Модест, и майка си, Кресенция, се пренесъл 
от Сицилия на полуострова, за да избегне настояванията на баща си, увещаващ го да 
отстъпи от вярата си” [Фрос, Сова 6: 187]. 
9 Селимски 1999: 125, 138; по-подр. Селимски 1999в: 47–49 [= Селимски 2006: 166–168]. 
10 Св. Августин (13 ХI 354 – 28 IХ 43), син на Света Моника, „който в развоя на 
християнската мисъл е заел изключително място” (Фрос, Сова 1: 302–304). За живота 
му вж. Xivot od Sveti Agustin Gospodin. Na 28 od Agosto [Свете мислене 1857: 333–339]
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[1969], а y Ковачев [1995] няма ЛИ *Дàмес. Отбелязано в Ореш (Сщ), ЛИ Дамес 
застъпва хол. Dammes, от лат. Damasus [Селимски 1999: 140]. 

Този облик на името се обяснява с по-тесните връзки на Никополската 
епархия с Холандия, от където е еп. Дамян Теелен, оглавявал я от 1915 г. до 
†1946 г. А и неговият наследник, Блаженият еп. Евгений Босилков, известно 
време е следвал в Холандия.  

9.2. Дамазов(а) – 1909 г., 5 (2 ж, 3 м); ЮИ 1: Сл 1; СИ 4: ВТ 4. От ит. 
Damaso, лат. Damasus, а то от грц. Δάμασος, от глаг. δαμάζω ‘укротявам; 
обуздавам; усмирявам’. Името е означавало ‘обуздан, укротен; смирен’ [Бубак 
1993: 75; Фрос, Сова 2: 4–5].

9.3. Аданцов(а) – 1933 г., 5 (1 ж, 4 м); СЗ 5: Пл 5. От ЛИ Аданца с асимилация 
*мц/*мтс > нц/*нтс от Адамца, което е със синкопа на и от Адамица, диалектно 
преобразуване на хол. Dammes (9.1), oт лат. Damasus, според идентификацията в 
акт за брак (3 I 1896) в Малчика (Нк) „Damasus vulgo Adamiza” [Селимски 1999: 
50, 123]. 

Честване: 11 ХII, Дамас, П[апа], [КатКал ХII], Дамаз I. папа [КатКал ХIХ 
и ХХ].

10. ФИ от ЛИ Лаврент(ий) и произв. (лат. Laurentius)
10.1. Лаврентиев(а) – 1920 г., 19 (9 ж, 10 м); СИ 8: Вн 5, ВТ 1, Гб 2; СЗ 8: 

Вд 1, Пл 7; ЮЗ 3: Пд 3. Илчев [1969: 295], Вн, Рс, го обосновава с ЛИ Лавренти, 
Вн, „грц. Λαυρέντιος от лат. Laurentius – име на календарски светия”. To е от 
прозвище/жителско имe с наст. -ius от лат. МИ Laurentum.11 В католическия ареал 
е от лат. Laurentius, явяващо се в още 17 варианта и/или производни [Селимски 
1998: 158; Селимски 2006: 152]. Тук е с т вм. ц под влияние на общобългарския 
вариант.    

10.2. Лаврентов(а) – 1962 г., 2 (1 ж, 1 м); СИ 1: Вн 1; Чужб 1. Oт Лаврент, 
в Дуванли, Миромир и Раковски [Селимски 1999: 159], съкрат. от Лаврентий 
(10.1).  

10.3. Лавренов(а) – 1909 г., общо  34, от които 29 в  Пд. Илчев [1969: 
295] смята от ЛИ Лаврен, Пд, „съкрат. от Лавренти”, а всъщност от Лаврент, с 
изпадане на -т (-нт > -т). ЛИ Лаврен е отбел. в Дуванли, Житница и Миромир 
[Селимски 1999: 159]. 

10.4. Лавринов(а) – 1909 г., 6 (4 ж, 2 м); СИ 2: Вн 1, Гб 1; СЗ 2: Пл 2; ЮЗ 
2: Сфг 2. От Лаврѝн, но не „от Лавр + -ин” [Ковачев 1995: 299], а с типичната за 
говора промяна на è (> ù) от Лаврèн (10.3). 

10.5. Ловринов(а) – 1919 г., 20 (11 ж, 9 м); ЮИ 6: Бс 6; СИ 12: ВТ 12; СЗ 
2: Пл 2. От ЛИ Ловрѝн, според Илчев [1969: 306] „разновидност на Лаврен. 
Сщ. – католици”. Отбел. в Белене и Ореш, с някои промени, особено ѐ > ѝ, 
от Лаврѐнтий, както в Лаврѝн, Ролѝн [Селимски 1999: 45, 159, 162]. Срв. БИ 
Ловренов на „търговец в Пловдив”, дал на Б. Цонев „ръкописът «Sveto pismo» 
[…] за преглед и опис” [Цонев 1929: 3].

10.6. Лоренцов(а) – 1920 г., 4 (3 ж, 1 м); СИ 1: Ш 1; СЗ 3: Вц 3. От ЛИ 
Лоренцо, за което срв. Lovrenzo oт 1626 г. [Селимски 1998: 155; 2006: 149], от 
ит. Lorenzo.

10.7. Лоринов(а) – 1925 г., 9 (4 ж, 5 м); СИ 7: ВТ 7; СЗ 2: Пл 2. От ЛИ 
Лорин, отбел. в Белене, Малчика, Ореш, Трънчовица [Селимски 1999: 163], Сщ 
11 Карплук 1979:  111–123; Копечни 1991: 200–201, s.v. Vavřinec; Бубак 1993: 189–190; 
Maлец 1994: 339–340; Фрос, Сова 6: 48–58.
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и Драгомирово (ВТ) и В. Търново [ТелУкВТ’79: 506, 560], с ѐ > ѝ от *Лорѐн, 
съкрат. от Лоренцо (10.6).

10.8. Лоринков(а) – 1908 г., 117 (59 ж, 58 м); ЮИ 6: Бс 6; СИ 18: ВТ 10, Ш 
8; СЗ 87: Лч 8, Пл 79; ЮЗ 6: Сфг 6. От ЛИ Лоринко, отбел. в Белене, с умалит. 
наст. -ко от Лорин (10.7). 

10.9. Роленова – 1967 г., 1 (1 ж); СИ 1: ВТ 1. От ЛИ Ролен, но не  „от 
Рол(о, -ьо) + -ен” [Ковачев 1995: 437], каквито не се привеждат, а с метатеза (л – 
р > р – л) от *Лорен (10.7) [Селимски 1997: 66; Селимски 2006: 135]. 

10.10. Роленцов(а) – 1927 г., 6 (4 ж, 2 м); СИ 2: ВТ 2; СЗ 4: Лч 2, Пл 2. 
От ЛИ Роленцо, -ца с метатеза (л – р > р – л) от Лоренцо [Селимски 1998: 158; 
Селимски 2006: 152].

Честване: 23 VII, Лавренти(й), из. [КатКал XII, 1929 (и др.)]; 10 VIII, 
Лавренти(й), дякон [КатКал XII, 1929 (и др.)]12; 5 IХ, Лаврентий Юстинияни13, 
вл.

[КатКал XII], Лаврентий Джустиниани, вл. [КатКал XIX и ХХ].
11. ФИ от ЛИ Левиджо, Луиджи (ит. Luigi) и Алоиз (ит. Aloisio) 
11.1. ФИ от ЛИ Левиджо и Луиджи  
11.1.1. Левиджов(а) – 1923 г., 49 (23 ж, 26 м); СИ 45: ВТ 42, Гб 3; СЗ 

3: Лч 2, Пл 1; ЮЗ 1: Пд 1. Липсва у Илчев, който отбелязва ЛИ Левиджо и 
подчертава, че е „типично за католиците в Сщ.”, но пoгрешно извежда „от Лев 
или от рум. Leu” [Илчев 1969: 299], а след него и Н. Ковачев [1995: 304] – „от Лев 
+ -иджо, като Бѝджо, Лѝджо”, липсващи у него. ЛИ Левиджо се среща в Белене, 
Малчика [Селимски 1999: 160] и В. Търново: Левиджо Йозов [TелУкВТ’99: 39]. 
To e с характерния за говора преход на неударено и в е от Ливѝджо, отбелязано 
в Белене и Ореш [Селимски 1999: 161], което е с интервокално в (л’уѝ > л’увѝ) 
и делабиализация (л’у > ли)14 от ит. Luigi, застъпено в Пловдивско от Луиджи и 
вар. (11.1.2) 

11.1.2. Луиджова – 1936 г., 1 (1 ж); ЮЗ 1: Пд 1. Липсва у Илчев, който 
привежда ЛИ Луѝджо, „Пловдивско – католици”, от „ит. Luigi, разновидност на 
Левиджо” [Илчев 1969: 307], срв. 11.1.1. ЛИ Луиджо се среща в Ореш (Сщ) и 
в 6 села в Пловдивско, а Луйджо – в 4 селища в Пловдивско [Селимски 1999: 
164].

11.1.3. Луиджева – 1940 г., 1 (1 ж); СИ 1: Вн 1. С преглас на наст. -ов (> 
-ев) от Луиджов (11.1.2).

Бълг. ЛИ Луиджи застъпва ит. Luigi, сродно с Ludovico, от ст.-вис.-
нем. Hlodwig / Hlȗtwȋg, съставено oт hlod/hlȗt ‘славен’ (> нем. laut ‘известен’) 
и wȋg ‘сражение’, т.е. като цяло ‘славен в боя’ [Копечни 1991: 139–141]. Към 
това етимолог. гнездо спада и фр. м. Louis, ит. жен. Luisa и др. [Камола 1992: 
151–153], в това число и форми като лат. Aloуsius / ит. Aloisio с начална гласна 
а- за отношение на притежание = фр. à Lois ‘(чеш.) Ludvíkův, ludvíkovský’ 
[Копечни 1991: 43]. Това многообразие на форми проличава и в българските им 
12 Вж. Xivot od Sveti Lorenzo Arkidiak i Muccenik. Na 10 od Agosto [Свете мислене 1857: 
275–279].  
13 В КатКал XX с грешка: Юстиянинъ.
14 За промените срв. диал. сивѝть ‘върба’ и сюѝта също от тур. söğüt също [БЕР 6: 636; 
7: 709].   
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субституции. Срв. *Луиджи ‘Лудвиг’ в Xivot od Sveti Luigi Kral od Franzasco. Na 
25 od Agosto [Свете мислене 1857: 324–328].  

11.2. ФИ от Алоиз, Луиз (и вар.) 
11.2.1. Луизов(а) – 1893 г., 90 (45 ж, 45 м); ЮИ 28: Бс 11, СтЗ 1, Хс 1, 

Яб 15; СИ 19: Вн 2, Гб 13, Рс 4; СЗ 2: Пл 2; ЮЗ 41: Пз 1, Пк 2, Пд 26, См 3, 
Сфг 9. С. Илчев го отбел. в Пловдив, Айтос, Карлово, Сопот, а залегналото в 
основата му ЛИ Луиз, Дрянковец (Айт.), смята от „фр. Louis” [Илчев 1969: 307]. 
Ще се съгласим с него, доколкото c „фр. Louis” са съвпадали някои стари форми 
на съвременните ит. Aloisiо, Luigi и Ludovico  (11.1.3). Но най-вероятно е ФИ 
Луизов да се базира върху срещаното в Раковски ЛИ Луис, което е с афереза от 
м. Алоиз(ия) [Селимски 1999: 164].  

11.2.2. Луйзов – 1970 г., 1 (1 м); ЮИ 1: Бс 1. Както Луизов (11.2.1), с 
полувокализация на и (> й) в позиция пред гласна.  

11.2.3. Луизиев(а) – 1923 г., 2 (1 ж, 1 м); СЗ 2: Вц 2. От мъжко ЛИ 
*Луизия, с афереза и редукция на о (> у) от мъж. Алойзи(я) [Селимски 1999: 
124]. 

Честване: 21 VI, Алоизи от Гонзага; из. [КатКал XII], Алоизий Гонзага15 
[КатКал XIХ, ХХ]; 19 VIII, Лудовик, вл. [КатКал XII (и др.)]; 25 VIII, Лудовик, 
цар [КатКал XII],

Лудв. IX, кр. на Франция  [КатКал XIХ и ХХ].
12. Пованиев – 1924 г., 1 (1 м); СЗ 1: Пл 1. От мъж. ЛИ Повани, Пования, 

отбелязано в Трънчовица (Нк). Съдейки по отбел. в Житница Певани, Певанио, 
в Житница и Миромир Пифанио, Пифаньо, от ит. Epifanio / лат. Epiphanius, с 
афереза на *е-, застъпване на *ф с в и преход *и (> е > о) – в позиция между 
билабиалните п и в. Срв. др. варианти в катол. селища, като Пуан, Пуван, Пувани 
(в Белене) [Селимски 1999: 147, 174–176]. Според Илчев [1969: 199] то е заемка 
от грц. м. ’Επιφάνιος ‘виден, бележит’. А е твърде възможно да се отнася за 
мъжко съответствие на жен. ЛИ Ἐπιφάνεια, по християнския празник (арх.) 
Ἐπιφάνεια ‘Богоявление’, в западната църква празник на „Тримата крале” (6 I) 
[Фрос, Сова 2: 175, 176]. Срв. рум. ЛИ  Epifanie  от „gr. Ἐπιφάνιος < ἐπιφάνεια 
«Arătarea»” [Constantinescu 1963: 51].   

Честване: 21 I, Епифаний, вл. на Павия [КатКал ХХ, 1937], 446 – †21 I 962.
13.1. Расимов(а) – 1912 г., с обща честота 986 – ВТ 149, Рз 110, Тщ 152, 

Пл 61; Пд 96 и т.н. Илчев [1969: 421], Гб, Ореш (Сщ), обосновава с ЛИ Рàсим, 
„типично за Ореш (Сщ)”, „съкрат. от Герàсим”. За част от ареала и в отделни 
случаи, като Рз и Тщ, се отнася за ар.-тур. ЛИ Расѝм. Обаче в ареала на Пл, ВТ 
и Пд – при католиците – това „типично за Ореш” име не е „от Герасим”, а от 
фр. Érasmе или хол. Rasmus16, а по произход е от грц. Ἐράσμος, от ἐράσμος ‘мил, 
обичен; прелестен, очарователен’. 

13.2. Ерасимова – 1906 г., 1 (1 ж); СЗ 1: Мт 1. От катол. ЛИ Ерасим, с 
вмъкнато и (*-см > -сим) от Ерасм, от фр. Érasme или хол. Erasmus, известно 

15 (Ит.) Luigi Gonzaga [Камола 1992: 151]. Роден 1568 г., † 21 VI 1591, 20 г. по-късно 
„блажен”, в 1726 – „светец”, провъзгласен за защитник на студентската младеж [Фрос, 
Сова 1: 119–120].   
16 Селимски 1999: 177–178; Селимски 1999б: 100–102 [= Етюди 2006: 89–91]; Селимски 
2007a: 243–244 [= Етюди 2006: 188–189]).
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сред католиците в Сев. България [Селимски 1999: 147].

Честване: 25 XI, Еразм, м. [КатКал XII, 1929].17 
14.1. Симпличев(а) – 1915 г., 11 (6 ж, 5 м); СЗ 10: Вц 1, Пл 9; ЮЗ 1: Сфг 1. 

От липсващо у Ковачев [1995] ЛИ Симплич, рядко и при католиците [Селимски 
1999: 184]18, което откриваме в Левски (Симплич П. Симпличев) и Трънчовица 
[ТелУкЛч’90: 272, 356]. To е от ит. Simplicio, лат. Simplicius, oт simplex ‘скромен, 
обикновен, простодушен’ [Фрос, Сова 5: 368–369]. 

14.2. Сипличева – 1969 г., 1 (1 ж); СЗ 1: Пл 1. Вероятно погрешно вм. 
Симпличев (14.1).

Честване: 2 III19, Симплиций, п[апа] [КатКал XII, 1929 (и др.)].20

15. Систов(а) – 1909 г., 19 (7 ж, 12 м); СИ 4: ВТ 2, Тщ 2; СЗ 15: Лч 3, Пл 
12. Липсва у Илчев, а Ковачев [1995: 470] отбел. на СЗ Сѝсто, което не тълкува. 
То е от катол. ЛИ Систо, от итал. Sisto, застъпващо лат. Sixtus, възникнало от 
смесване на лат. Sextus със заетото Sustus, което – паралелно със Xystus – е 
застъпвало грц. Ksystós, oт ξυστός ‘изгладен’. Има 5 светци с това име. Сред най-
популярните е Sykstus II, папа, загинал мъченически на 6 август 258 г. Поради 
съвпадане на тази дата с Преображение Господне, честването му е пренесено на 
7 август [Фрос, Сова 5: 334–338]. От това име е 

названието на Сикстинската капела във Ватиканския дворец, в която се 
служи през страстната седмица, построена в 1473 г. от Джовани де Долчи по 
нареждане на папа Сикст IV [Данчови 1936: 1414]. 

Честване: 6 IV, Ксист, папа [КатКал XIX, 1936], Сикст I, папа [КатКал XX,
1937]21; 6 VIII, Ксист II, папа [КатКал XII, XIX 1936]; Сикст II, папа 

[КатКал XХ].22

16. Челестинов(а) – 1919 г., 8 (3 ж, 5 м); СИ 6: ВТ 6; СЗ 2: Пл 2. От ЛИ 
Челестин, от ит. Celestino (< лат. Caelestinus), отбел. при католиците в Нк: Белене, 
Малчика и Трънчовица [Селимски 1999: 190]. Тълкува се като умалително, с 
наст. -inus от caelestis ‘небесен; божествен’ [Бурджиo 1992: 103; Кaмoлa 1992: 
272], a някои го извеждат от умбрийското племенно название Caelestini [Фрос, 
Сова 1: 531–533].

Честване: 6 IV, Целестин, п. [КатКал XII, 1929 (и др.)]; 19 V, Петър 
Целестин, из. [КатКал XII, 1929 (и др.)].

17.1. Чиприянов(а) – 1904 г., 49 (25 ж, 24 м); ЮИ 3: СтЗ 3; СИ 34: ВТ 27, 
Гб 3, Рс 3, Дч 1; СЗ 9: Пл 9; ЮЗ 3: Пд 1, Сфг 2. Според Илчев [1969: 543], Сщ., 
от ЛИ Чиприян, „видоизменено от Киприян”. А в действителност се отнася 
за субституция на италианския му фонетичен облик Cipriano [Селимски 1999: 
192], характерен предимно за католиците в Сев. България.23 А лат. Cyprianus 
17 Срв.: 2 VI и 25 XI, Св. св. Марцелин, Петър и Ерасим в „Календар за католиците от 
Никоп. еп.” (за 1923 г.). Свищов 1922.
18 Отбелязано в гр. Левски: Симплич П. Симпличев [ТелУкЛч’90: 272]. 
19 „Починал на 2 или 10 март 483 г. […] Новият Мартиролог помества възпоменаването 
на 10 март” [Фрос, Сова 5: 370–371].
20 За честване на 29 VII вж. Xivot od Sveti Simplicio, Faustino i Beatrice Muccenizi. – Na 29 
od Luglio [Свете мислене 1857: 231–232].
21 Трябва да се отнася за папа Сикст I (II век) [Колхайм 2016: 381]. 
22 За светеца вж. Xivot od Sveti Sisto II. Papa, i Muccenik, i od Sveti Felicissimo, i Agapito 
Muccenizi. Na 6. od Agosto [Свете мислене 1857: 266–268]. 
23 ФИ Чиприянов носят 7 телеф. абоната в Сщ (2 от тях с ЛИ Чиприян), 3 абоната в Ореш, 
1 в Павликени [TелУкВТ’99: 242, 260], 2 в с. Трънчовица – 1 с ЛИ Чиприян [ТелУкЛч’90: 
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застъпва грц. Κυπριανός със значение ‘жител на (остров) Кипър’. В този ареал, 
в с. Петокладенци (община Белене), то е документирано още в 1637 г. в гласежа 
Чипрен [Селимски 1999: 80]. 

17.2. Чиприанов – 1922 г., 1 (1 м); СИ 1: Гб 1. Правописно вм. Чиприянов 
(17.1).

17.3. Чипрянов(а) – 1934 г., 7 (2 ж, 5 м); СИ 4: Гб 3, Рс 1; СЗ 2: Пл 2; ЮЗ 
1: Сфг 1. С контракция (ия > я) вм. Чиприянов (17.1). 

Честване: 16 IX, Корнелий и Киприян24; 26 IX, Киприан25 и Юстина, м. м. 
[КатКал XII, 1929 (и др.)].

     *
    *  *
В статията се анализират 52 фамилни имена, в основите на които се 

откриват 17 християнски католишки лични имена. Повечето – 11 на брой – от 
тях се представят и по своя произход като западни, католишки: 1. Алонзо, 2. 
Варко, 3. Венанко, 4. Венчен,   6. Витоз, 7. *Връдо, 8. Гостин, 10. Лавренти, 11. 
Левиджо / Луиджи / Алоиз,                14. Симплич, 16. Челестин. По-малка група – 5 
на брой – са от гръцки произход, проникнали сред населението в интересуващия 
ни ареал не по-рано от XVII в. във връзка с преминаването му към западния 
ритуал, поради което се отличават с някои фонетични особености на техния 
латинизиран или италиански звуков облик, като 15. Систо и 17. Чиприян, или с 
френска/холандска фонетична форма, като 9. Дамес и 13. Расим. Тук спада и 12. 
Повани (= Епифан-), за чиято западна принадлежност се съди само по ареала 
на поява – католишките селища. Особено място заема 5. Венцеслав / Венчеслав. 
Макар че в българската антропонимия представлява западен/католишки елемент, 
т.e. застъпва ит. Venceslao / лат. Venceslaus, то е от старинен западнославянски – 
старочешки – произход: ст.-чеш. Vęceslav. 

Разнообразието – 52 ФИ от 17 основи – е резултат предимно от различни 
звукови промени: афереза (както при Лонзов ~ Алонзов, Варков ← Едуард, 
Густинов  ~ Августинов, Луизов ← Алоиз, Расимов ~ Ерасимов- и т.н.; метатеза 
(срв. Роленцов ~ Лоренцов), понякога приружавана от друга промяна (срв. 
Роленова ~ Лоринов). В някои случаи различните промени до такава степен са 
засегнали съответните основи, че те се оказват трудни за правилна идентификация 
и стават предмет на спорове, срв. проблема Левиджо / Луиджи / Алоиз. Сред 
грешките, които се допускат в подобни случаи, можем да посочим третирането 
на името през призмата на родния / книжовния език – пренебрегването на 
възможността то да е чуждо по произход, да е с диалектна фонетична и/или друг 
вид особеност и т.н. На второ – не по важност – място е ареалът, към който спада 
разглежданото име и съответстващите му културноисторически, етнографски, 
етноезични, диалектни и т.п. особености. Срв. Лавринов (10.4) и анализа му „от 
Лавр + -ин” или „с промяна на è (> ù) от Лаврèн”. 

356]. 
24 Caecilius Cyprianus Tascius, еп. на Картаген (ок. 200/210–†14 IX 258) [Фрос, Сова 1: 
558–560].
25 „Циприан от Антиохия. Този мним мъченик е създание на легенда, изтъкана по 
образеца на апокрифните Деяния на апостолите […]. Въпреки легендарния му и чисто 
литературен характер, Циприян, а с него и Юстина, са влезли в мартиролозите: римския, 
под дата 26 IX, а източните (синаксарии), под дата 2 и 4 Х” [Фрос, Сова 1: 560–561].   
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СПЕЦИФИКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В 

ПИСМЕНАТА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА РЕЧ
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Софийски университет „Свети Климент Охридски“

SPECIFICS OF PHRASEOLOGICAL USES IN THE WRITTEN
JOURNALISTIC SPEECH

Iliya Tochev
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Abstract: This article – a synthetic part of a bigger study – comments some special 
uses of phraseological units in the written journalistic speech. The research traces the reasons 
for choosing of particular phrasemes with a view to their stylistic purpose. Another important 
point is the intentional word play with which stylistic effect is achieved.

Key words: phraseological units; written journalistic speech; stylistic effect; word play.

1. Увод
Обект на изследване на предлаганата разработка са фразеологичните 

единици (по-нататък съкратено ФЕ), а предмет – употребите им в писмената 
медийна реч. Целта на тази разработка ще бъде да се потърси ефектът от 
употребата на конкретни ФЕ. Задачите на изследването се състоят в следното: 1) 
да се съберат примери от медиите и корпуса; 2) да се представи стилистичният 
ефект, постигнат чрез фразеологията. Примерите са събирани от различни 
вестници, където е отразено състоянието на медийния език отпреди близо 
двадесет години, поради което е наложителна съпоставка с по-нови примери от 
последните години.

2. ФЕ с книжен характер
2.1. Блудният син
Изразът е употребен във вестник „Демокрация“ от 2001, като целият откъс 

се основава на двузначността и играта на думи: Според в. „Стандарт“ г-н 
Димитър Иванов бил „блуден син на българския преход”. Изглежда, авторката 
на неговия портрет не се е сетила, че думата ” блуден” би могла да се изведе 
както от ”блуждая”, така и от ”блудствам”. 

В статия от вестник „Блиц“ от 11 януари 2013 година под заглавие Блуден 
син с психически проблеми е виновен за кървавата баня в „Гоце Делчев“ 
употребата на ФЕ не е оправдана. От текста на статията не става ясно синът да е 
напуснал дома си и да се е завърнал вкъщи след дълго отсъствие. Сходен сюжет 
представя и статията, публикувана в plovdiv24.bg (21 октомври 2004 година) под 
заглавие „Блуден син“ се завърна, за да убие баща си в пловдивско село“, но тук 
изразът е подбран напълно уместно с оглед на случилото се – местонахождението 
на извършителя действително е било неизвестно на неговите съселяни в 
продължение на няколко години.

2.2. Вартоломеева нощ
Употребен е в заглавието на статията Не е ли време за вартоломеева нощ 

за наркобароните?, публикувана на 9 април 2002 година във вестник „Сега“. 
Изразът се среща и в текста на статията: „вартоломеева нощ“ за наркодилърите 
и наркобароните. Употребата на ФЕ цели да засили изразителността и да 
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придаде тежест на изказването. Би могло обаче да се спори доколко ФЕ е уместно 
подбрана, след като при дефинирането на значението на тази ФЕ в речниците 
се подчертава, че става въпрос за невинни хора – определение, което едва ли 
приляга за наркобароните.

2.3. Глас (вопиющи) в пустиня
Тази ФЕ се свързва с евангелските текстове. Изразът се среща и без 

определението „вопиющи“, което с архаичните си формални особености придава 
старинно звучене на ФЕ. В корпуса не е регистрирана нито една употреба на 
разширения вариант на ФЕ. Заявката „глас в пустиня“ за сметка на това дава 18 
резултата. Оттук може да се направи изводът, че разширеният вариант има все 
по-рядка употреба. 

...църковни проблеми, довели до разделението на вярващите в обединена 
Европа. Предложението за подобна среща обаче си остана „ глас в пустиня“ 
... („Демокрация“ 1999).

Изразът „глас в пустиня“ може да изпълнява в изречението синтактичните 
служби, които са типични за съществителното име, тоест може да бъде отнесен 
към субстантивните фраземи. Понякога обаче изразът е предхождан от съюза 
„като“, чрез който се въвежда сравнение. В такъв случай ФЕ спада към наречните 
фраземи и придобива характера на устойчиво сравнение (макар че някои автори 
изключват устойчивите сравнения от рамките на фразеологията – Радева 
2017: 226). Примери от корпуса: въпросите (...) увисват като глас в пустиня; 
жалбата му (...) остана като глас в пустиня; когато ехото заглъхва... като 
глас в пустиня. В тези случаи структурата на сравнението е еднаква – първият 
компонент и в трите примера е глагол.

3. Разговорни ФЕ 
3.1. Цвете за мирисане
Приведен е типичен пример:
Вярно, вирих си краката на чина и не бях цвете за мирисане, допълни 

побойничката. – извадка от самата статия.
Тук ФЕ е част от речта на самата участничка в случилото се, но все пак 

употребата му може да се приеме за проява на авторски избор от страна на 
журналиста, доколкото той е решил да изведе точно тази реплика като заглавие.

Народът го е казал - като тръгне приказка, че сестра ти не е цвете, 
ходи разправяй, че нямаш сестра („Демокрация“, 2001). В този случай е налице 
освен съкращаване на ФЕ, също така и преплитане на два израза: „не е цвете (за 
мирисане)” и поговорката „като тръгне приказка, че сестра ти е уличница, ходи 
разправяй, че нямаш сестра“. При това полученият израз може да се оцени като 
евфемистичен.

3.2. Гола вода
(...)нарече реформата „гола вода“(„Марица днес“, 2000).
(...)онова, което е проектирал (...), е гола вода ( „Черно море“, 2000).
а раздувките (...) били гола вода („Марица днес“, 1997).
Необичайното в тези примери е, че изразът е използван по отношение на 

неодушевени предмети. Приведен е и пример, където той се отнася до лица:
Отборът на народа - гола вода.(„Марица днес“, 1999). Тук римата се 

явява като изразно средство и проява на оригинален изказ [Вътов 1998: 287, 291; 
Бояджиев 1986: 244–245].
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3.3. Тури му пепел 
ФЕ е залегнала в основата на статията „Тури му пепел!“, публикувана 

във вестник „Патриотичен десант“ на 26 август 2016, която тематизира 
подпалването на тютюневите складове в Пловдив. Позоваванията на израза в 
статията са многобройни. ФЕ се среща и в субстантивиран вид: тургането на 
пепел. Авторът е предпочел формата „тургане“ вместо „туряне“, която е сметнал 
за по-изразителна.

По по-особен начин стоят нещата със заглавието „Тури му пепел“, което 
носи публикация от вестник „Дума“ от 19 март 2011. Статията започва с препратка 
към филмова песен, популярна в близкото минало: „Тури му пепел, сипи му 
вода“ (от филма „Специалист по всичко“). В случая позоваването е особено 
продуктивно с оглед на това, че статията засяга насипването на пепел в основата 
на част от магистрала „Тракия“. Тук обаче не толкова ФЕ и нейното значение са 
смислопораждащи, колкото буквалното значение на съставящите го компоненти. 
Похватът е описан в литературата като средство за създаване на хумористичен 
ефект [Бояджиев 1986: 265]. При това едновременно възприемане на прякото 
и на фразеологичното значение се постига засилване на експресивността 
[Зидарова 2009: 276]. Експресията на фразеологизмите по принцип се корени 
в това, че се осъзнава същинското им значение, но същевременно съставните 
им елементи продължават да се свързват с буквалното си значение. Затова ФЕ, 
при които вътрешната форма е неясна, се характеризират с по-слаба експресия. 
Активизирането на вътрешната форма на ФЕ е похват, който се предпочита при 
преследване на хумористични цели [Ничева 1987: 106–107].

Оригинално заиграване с пунктуацията се открива в заглавието 
„(Магистра)тури му пепел“ от Afera.bg, 30 май 2010. Тук играта на думи се 
основава на алюзията за думата „магистрат“.

Стремежът към избор на оригинално заглавие е очевиден в публикацията 
„ТУРИ МУ ПЕПЕЛ от рози“ от 1 септември 2009, в което са преплетени ФЕ 
„тури му пепел“ и съставното название на цвета „пепел от рози“. Статията 
разглежда въпроса за пребоядисването на два автомобила на Министерството 
на отбраната в съответния цвят и за ненужното отделяне на внимание на това 
незначително събитие. Мисълта, че това далеч не е важен проблем, е изразена 
особено ярко и сполучливо чрез препратката към съответната ФЕ.

4. Диалектни ФЕ
4.1. И тако, и вако
В дадената ФЕ експресивността е засилена чрез изразните възможности 

на римата. Следват примери за употребата на ФЕ: Тарикати го играят „И 
тако, и вако“ на протестите – заглавие на публикация от „Под тепето“ от 20 
февруари 2013 година. Изразът е употребен повторно в началото на статията: Те 
го играят „И тако, и вако“. В този случай може да се приеме, че ФЕ, свързана 
с глагола „играя“, придобива по-различен, авторизиран вид – „играя го и тако, 
и вако“. Особено трудно за декодиране се оказва заглавието Преходът от вако 
към тако – елементаризирана компликация – заглавие на интервю с Корнелия 
Нинова, публикувано във вестник „Сега“ на 24 март 2017 година. 

4.2. Мижи да те лажем
Купувачът не е мижи да те лъжем. („Черно море“, 2000); конкурсите 

(...) са мижи да те лъжем („Черно море“, 1998); 
...това са глупости - «мижай да те лажем» („Черно море“, 1999); 
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Мижи да те лажем („Черно море“, 2000). 
От всички четири пъти, в които изразът се среща в корпуса, само един 

път той е употребен във вида, в който фигурира в речника на БАН и в учебната 
литература [Бояджиев 1999: 218], а именно – „мижи да те лажем“. В два случая 
е направен опит за нормализация и изчистване на диалектната форма „лажем“, 
която е заменена с „лъжем“. Отстранена е диалектната фонетична особеност, 
отпращаща към западните български говори, но освен това е променено и 
глаголното число: диалектната форма „лажем“ е за първо лице единствено 
число, докато книжовната „лъжем“ е за първо лице множествено число. 
Понеже от написания текст без поставено ударение на повелителната форма 
„мижи“ не става ясно къде стои то при изговора, не може да се установи дали 
нормализацията е обхванала и тази глаголна форма. В третия случай промяната 
засяга тъкмо повелителната форма на глагола „мижа“ (а именно „мижи“), като 
му е придаден още по-ярък диалектен облик – „мижай“. Тази форма е производна 
от диалектния глагол „мижам“ (от трето спрежение). 

В заглавие на статия от shash.bg от 20 август 2015 изместеното ударение във 
формата „мижи“ е отбелязано чрез главна буква. По същия начин се маркира и 
диалектната особеност във формата „лажем“: „МИжи, да те лАжем от Николина 
Ангелкова“.

Статия от вестник „Сега“ от 25 октомври 2016 носи заглавието Мижи да 
те лажем. Към края на текста изразът е използван още веднъж: ситуацията е 
„мижи да те лажем“?

Заглавие от вестник „Политика“ от 25 август 2015: „Мижи да те лажем“. 
Подзаглавието е: „Неизвестен извършител? Да бе, да! В текста на статията 
изразът е употребен повторно: Такива аргументи са просто „Мижи да те 
лажем”.

Интересна е синтактичната функция на ФЕ „мижи да те лажем“ в някои 
от разгледаните примери: купувачът не е мижи да те лъжем; конкурсите (…) 
са мижи да те лъжем; ситуацията е „мижи да те лажем“; такива аргументи 
са просто „мижи да те лажем“. Тук фразелогизмът изпълнява службата на 
именна част от съставно именно сказуемо.

4.3. Няма лабаво
В примера от „Дневник“ от 15 март 2017: Нема лабаво! В Правец да се 

стегнем за изборната победа на хубавото момиче Корнелия диалектният облик 
на израза е засилен и чрез западнобългарския екав изговор „нема“, отпращащ 
към характерни изговорни особености на конкретно лице. Ето друг случай, в 
който е предпочетен по-ярко диалектният облик на израза: Нема лабаво: Ще 
плащаме данъци и след смъртта (2 октомври 2016 – параграф 22).

Сред по-новите примери прави впечатление устойчивият модел „няма 
лабаво в + название на държава, град“, следван от пояснение. Моделът е 
използван широко например в следното заглавие: В Турция няма лабаво: гневна 
тълпа линчува педофил (15 август 2018 – блиц);

5. Авторски елементи при употребата на ФЕ
5.1. Съвместна употреба на няколко ФЕ
Особено показателни са примерите, в които се наблюдава засилена 

употреба на ФЕ в кратък откъс. Тази употреба е определена като проява на 
авторско виждане, защото подборът тъкмо на такова съчетание от ФЕ е изцяло 
решение на пишещия. При това някои от ФЕ могат да се видоизменят. 
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Ми такива са си. Света вода ненапита. Въпреки че са потънали в помия 

до шия. („Черно море“, 2000). Тук двата израза „света вода ненапита“ и „помия 
до шия“ образуват своеобразна опозиция. 

Сега попарата да сърба новата кметска власт. Обречена от първия 
си ден да разчиства авгиеви обори. („Демокрация“, 1999). Непосредственото 
съседство на тези два израза буди възражение с оглед на принадлежността им 
към различни стилови регистри.

Всичко е глас в пустиня (...) Професорът си напълни гушката, а те 
умряха заради него. В този пример от вестник „Демокрация“ от 2000 година 
изразът „глас в пустиня“ е книжен , докато „напълвам гушата“ носи бележка 
разг (според речника на БАН).

„защо леете крокодилски сълзи (...) със сизифови мъки сега се стремим 
да наваксаме безвъзвратно.“ („Демокрация“, 2000). Тук и двете ФЕ принадлежат 
към книжната фразеология.

„Те, които погубиха цвета на нацията в яловия си опит, сега леят 
крокодилски сълзи за няколко болни“ („Демокрация“, 2001). 

Понякога съвмесната употреба на няколко ФЕ в непосредствена близост 
може да доведе до изграждане на не особено логичен или направо абсурден 
образ:

„със заровена в пясъка глава обясниха с крокодилски сълзи на очи, че 
не са достатъчно високопоставени камили, за да минат през иглените уши 
на спасителната операция.“ („Демокрация“, 2000) – употребени са няколко 
израза, съдържащи представата за животно. Всичко това действа объркващо 
върху съзнанието на читателя, който бива засипан с разнопосочни внушения.

си изми ръцете с декларация в стил „и тако, и вако“ и с половин уста 
подкрепи (...) („Демокрация“, 1998). В този пример ФЕ създават първоначално 
впечатление за принадлежност към различни стилистични пластове. „Измивам 
си ръцете“ се свързва с евангелски сюжет; „и тако, и вако“ е диалектна ФЕ; „с 
половин уста“ е разговорна. На отделни места е изтъквано, че ФЕ, свързани 
с християнската религия, „се отличават с подчертана книжовност“, като освен 
това един от приведените примери е тъкмо „измивам си ръцете“ [Зидарова 2009: 
279]. Стилистичното несъответствие, породено от съвместната употреба на ФЕ, 
произхождаща от Библията, и ФЕ с подчертан диалектен характер, се оказва 
привидно, ако се приеме, че изразът има разговорна употреба, както е отбелязано 
в речника на БАН, а също и при Кювлиева [Кювлиева-Мишайкова 1986: 26]. Този 
процес е обхванал голяма част от ФЕ, произлезли от Светото Писание [Русинов 
1983: 145; Кювлиева-Мишайкова 1986: 26]. По-популярните ФЕ с библейски 
произход са започнали да се употребяват и в други сфери [Иванова 2012: 370], 
като за пример може да се даде ФЕ „за паница леща“. Особено интересен е 
случаят с ФЕ „поднасям на блюдо/тепсия“, където принадлежността на ФЕ 
към книжната или към разговорната фразеология се определя в зависимост от 
избора на съществителното.

Натрупването на ФЕ не остава незабелязано от страна на читателя. Понякога 
обаче пренасищането на текста с ФЕ създава впечатлението за маниерност в 
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изказа, а нерядко употребените в съседство ФЕ се оказват несъвместими по 
някой показател.

5.2. Преплитане на две ФЕ
Контаминацията, тоест преплитането на две ФЕ най-често засяга ФЕ от 

едно и също фразеологично гнездо, тоест такива, в чийто състав влиза една и 
съща дума [Русинов 1983: 134]. Такова явление може да настъпи чисто спонтанно 
и тогава се определя като случайна грешка. Следващите изречения са пример за 
такава некоректна употреба (смесване на „гола вода“ и „пия една студена вода“): 

изпиват по една чаша гола вода („Марица днес“, 1998).
А ние чакаме да пием от чистия извор... Една гола вода...“
пием гола вода вече цяла година („Черно море”, 2000).
Следващите примери, които ще бъдат разгледани тук, се различават от тези 

случаи по това, че смесването на двете ФЕ е направено съзнателно и преследва 
определена стилистична цел. Пример може да се даде със заглавието „Глас 
народен, глас... в пустиня?“ („Дойче веле“, 3 ноември 2011); Гърмът обикновено 
удря, когато ехото заглъхва... като глас в пустиня („Черно море“, 1999).

В следващия пример контаминацията води до оригинално преосмисляне, 
което свидетелства за усет спрямо игровите потенциали, заложени в езика: 
(...) интелектуалци, цветът на нацията, невинаги приятен за мирисане. 
(„Демокрация“, 2000).

5.3. Създаване на нови ФЕ
Някои реплики от популярни книги или заглавия на познати произведения 

могат да получат статута на ФЕ [Бояджиев 1999: 218], както е станало с книгата 
на шведския автор Пер Улоф Екстрьом „Тя танцува само едно лято“, по който 
е направен и филм (любопитно е, че българското заглавие съвсем свободно 
предава шведското Sommardansen, което буквално се превежда „Летният танц“). 
Заглавието започва да се разбира като ФЕ и да се употребява по повод на 
явления, които се оказват скоропреходни. При фразеологизацията на заглавия 
най-често на преосмисляне са подложени черти или постъпки на героите в 
дадено произведение [Ничева 1979: 359]. Разглежданият пример спада към по-
редките случаи, когато съдържанието на творбата няма връзка със значението на 
получената ФЕ. Такава употреба се регистрира например в заглавието на статия 
от вестник „Капитал“ от 25 юли 2014: Той танцува само едно лято.

Вестник „Патриотичен десант“ дава пример за съвсем същото явление със 
заглавието си „Тя танцува само едно лято“ (статия от 21 юни 2013 година).

В статията „Войната между Богомил Райнов и Валери Петров“ 
(„Патриотичен десант“, 29 октомври 2014 година) се среща пасаж, който 
препраща към същото словосъчетание: Криминалният жанр у нас се ражда 
сто години след Едгард Алън По (...) Танцува само три години. И тук значението 
на този израз, който е тръгнал по пътя на фразеологизирането, е същото.

6. Заключение
– Авторите на писмени журналистически текстове осъзнават изразителния 

потенциал на ФЕ.
– Чрез свръхупотреба на ФЕ се търси изразителност.
– Често се прибягва до заиграване с ФЕ и опити за творческо преосмисляне, 

търсене на нови внушения, като се тръгва от познатата ФЕ. Правят се препратки 
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към литературни произведения, преплитат се ФЕ, които имат в структурата си 
общ елемент.

–Налице е невинаги коректна употреба (смислово и стилово). Наблюдава 
се смесване на стиловете, стилов дисонанс.

–Особено предпочитан похват е извеждането на ФЕ в заглавие, като 
после изразът се употребява повторно и вътре в текста с цел да се конструира 
композиционна рамка.
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Abstract: The genetic, areal and typological characteristics of Bulgarian as resulting 
from individualization within Slavic and South Slavic by two early isogloss complexes 
concerning the nasal vowels and yat differentiation and the arising of a correlation of timbre 
in consonantism. Further, the impact on and the integration in the Balkan linguistic milieu 
and in consequence Bulgarian as Balkan language of “Eurasian” consonantal and “Romance 
Mediterranean” verbal type.
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Българският език е всеизвестно южнославянски и балкански. Но 
южнославянски е повече географско и културно определение отколкото 
лингвистическо. Покрай едни общи характеристики, стари но с малка тежест, 
лингвистичната картина показва дълбоко разединение и то по два важни 
къснопраславянско-раннославянски изоглосни комплекса със значителни 
последици за облика и структурите на откъснатите от славянския север и 
вторично обединени южнославянски езици [Трумер 1997в; 1998а]. Черти 
разединителни за южнославянската, после пък обединителни за балканската 
езикова общност. Единият изоглосен комплекс засяга развитието на вокалните 
системи, другият засяга консонантните системи и определя консонантно-
вокалното взаимодействие.

В централна част на Славия настъпва иновация: В процеса на 
монофтонгизация на дифтонгите, назалният дифтонг *an/am става като *awN 
назален корелат не на вокала *а: а на лабиалния дифтонг *аw, като го следва в 
неговото развитие през *о:/uo към u:. При това се губи симетрията към предната 
носовка *еn/еN, която става и остава назален корелат на широко дълго *е: «ят», 
което допринася за бърза загуба на назалността на задната носовка, сливаща се 
с *о:/u:, а след това и на предната носовка [Трумер 1978: 255–257; 1997б: 73–74]. 
Предната носовка пък, загубвайки носовостта си, навлиза в сферата на ниския ят, 
който се изтласква нагоре и става така наречен висок ят със сетнешни рефлекси 
тясно .е, iе/je, i, а в преходни зони сливащ се с *е. Към този централнославянски 
иновационен ареал с ранна загуба на назалност и последователен рефлекс u за 
1 Поднесеното съобщение резюмира и обобщава предишни текстове на автора,  повечето 
в свое време изнесени по научни форуми и публикувани на немски език. Препратките са 
главно към тези работи. 
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задната носовка и с висок ят спадат източнославянската, чешката и централно-
южно славянската тоест сърбохърватската  група. Западната и югозападната 
архаична периферия представят лехитската или полска, западноюжнославянската 
кайкавска или словенска група, а накрая именно интересуващата ни 
източноюжнославянската тоест българската група говори. По тази периферия 
задният назален дифтонг не се сближава с лабиалния дифтонг, а става и остава 
задна носовка, запазваща назалност до късно, в лехитската група дори до днес, 
а в отделни словенски и български говори се намират все още следи и остатъци. 
Широкият ят си остава в ниска позиция, по-широк от е, с което вторично ще 
съвпадне само в преходни зони [Трумер 1982: 12; 1984: 131; 1998а: 41–42; 1997в: 
393–394].

В българските говори задната носовка тендира към централно стесняване 
в ъN и последваща деназализация в средно-средната гласна ъ, в част от говорите 
съвпадаща с рефлекса на силен ер. Любопитно е, че подобно централно стесняване 
срещаме и в румънските наречия и говори, та също в южното, тоскийско наречие 
на албанския език. Лат. quando «кога» става cănd/cînd, quantum «колко» става 
căt/cît, а в албански сравни гегийски z^a „глас“, членувано zani срещу тоскийски 
zë, zëri. Като такова централно стесняване в посока ъ не е тривиално, очевидно 
става дума за един общ балкански процес, в трите езика протекъл в едно и също 
време [Трумер 1976; 1978: 257; 1983б: 250–251].

В българските говори широкият ят като долен преден ъгъл на четириъгълна 
вокална система на първо време се запазва, в някои родопски говори и до днес. В 
други претърпява така наречения якавски преглас, като и четириъгълната система 
се превръща в триъгълна, а от запад напредва компромисното изравняване с е. 
Подтикан от ранна и дълбока прозодическа интерференция с българославянския 
говор, и румънски изгражда своя четириъгълна вокална система с предна 
ниска ят-фонема, като резултат на синхронна със съответен славянски процес 
пре фонологизация на латинско-проторумънско е под ударение, по славянски 
интерпретирано като дълго. Между друго, на такава префонологизация се 
дължи и румънската фонема ă, пандан на българското ъ [Трумер 1983а: 135–137; 
1996а: 186–188; 1998б: 165–167]. В албански нещата са по-малко правомерни 
и разпознаваеми, но славяно-румънският модел на интерференция донякъде 
работи и там [Трумер 1997/1998: 154–156].

Вторият раннославянски изоглосен комплекс, разединяващ южната 
славянщина, е вокално-консонантното взаимодействие по тембър, палатализация 
и веларизация и свързани явления. Като изхожда май от аглутиниращи уралски 
и алтайски езици, където думите, често многосрични, притежават в своята 
цялост, гласни и съгласни заедно, или висок или нисък тембър, което помага 
за тяхното иначе трудно разграничаване в речевия поток [Трумер 1985: 62–63], 
вълната на темброва акомодация захваща цялата северна славянщина, източна 
и западна, а на юг и сетнешните български говори, по-силно на изток, по-слабо 
на запад. Резистентен остава само западно- и централноюжнославянският 
ареал. Оттам ще тръгне и обратна вълна на отстъпление в западните български 
говори. Че и там е имало смекчаване, после загубено, показват хиперкоректни 
примери със затвърдена първа йотация като него, изравнено с не, срещу 
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сръбско ньега, не, докато нь от втората йотация се пази: сиренье, оденье и 
подобни. Чрез говори от български тип палатализацията захваща и румънските 
наречия, най-силно дакорумънското, по-слабо и временно мегленитското и 
аромунското. Истрорумънското наречие остава на страна. Следи и остатъци 
от поне временна палатализация, после отстъпила, има и в северногръцки 
говори, най-много в така наречената македонска говорна група [Трумер 1993: 
76–77]. С тези си характеристики българските говори и покрай тях и румънски 
и северногръцки членуват в постулирания от Роман Якобсон «Евразийски 
езиков съюз», конституиран именно от наличността на корелация по собствен 
тон при консонантите. Втората конституента, всъщност свързана с първата е 
прозодическа монотонност [Якобсон 1931а/1962; 1931б/1962].

Палатализация и веларизация значат преминаване на вокални темброви 
характеристики и признаци към консонанта, което пък значи повишаване на 
различителните възможности и функционалността на консонантизма на сметка 
на вокализма а в крайна сметка доминация в системата – поражда се така 
наречения «консонантен тип», противостоящ на «вокален», тип, определящ 
нататъшното развитие. Понятието и терминът е от Александър Исаченко, ученик 
и сътрудник на Николай Сергеевич Трубецкой [Исаченко 1939/40; Андерсен 
1978]. Броят на консонантните признаци и фонеми нараства, на вокалните 
намалява, намалява и ролята им. Прозодията обеднява, налага се централизиращ 
динамичен акцент и се дава свободен ход на всякакви процеси на икономисване 
и ерозия. В съседство с темброво маркирани сегменти се получават прегласи, 
най-често диспалатализиращи, а в непроминентни срички количествени и 
качествени редукции. Количествената редукция може да напредва до синкопа, 
а качествената редукция по посока стесняване покрай икономисващия си 
ефект се предопределя и от акомодационно общо повишената артикулация. 
Противоположно пък, в език от вокален тип, какъвто е сръбски-хърватси-
босненски, няма прегласи и редукции а покрай проминентност се пазят и 
прозодическите признаци дължина и тон. 

В български, език именно от консонантен тип, най-падащ в очи преглас е 
ятовият якавски преглас, неутрализация на опозицията преден ят и задно а след 
мека съгласна и ако има и пред твърда. Където има мекост, в източнобългарските 
говори, има и ятов преглас. Исторически не якавизмът определя мекостта, както 
би могло да се съди по книжовния език, където якавизмът присъствува като 
алтернация, а тъкмо обратно. И така ятовата граница маркира границата на 
акомодиращия консонантизъм [Трумер 1982; 1984; 2000: 145–146]. Якавизмът 
като ятов преглас е свойствен и на полския език, на времето запазил ниския 
ят. Якавизмът е характерен и за палатализиращите говори на румънския език, 
който, както сме споменали, още в общорумънско време се е сдобил с предна-
ниска квази-ятова фонема чрез системна интерференция, следи от якавизъм 
има и в албански [Трумер 1983а: 138–140; 1996а]. А като абстрахираме от 
етимологическия произход а наблягаме на системната позиция, както го правихме 
в румънския случай, тогава ареалът на якавския преглас се шири надалече: Като 
се има пред вид, че в раннославянския иновационен център предната носовка 
в процеса на деназализация е избутала етимологическия ят от позицията му а е 
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заела неговата, ятовата позиция, сега тя дава последователни якавски рефлекси, 
пак в рамките на преустройство на четириъгълни в триъгълни системи, и то в 
цялата източнославянска и чешката група. Друго прегласно явление в български 
е така нареченото смесване на носовките, известно още от среднoбългарския 
период, а донякъде и смесването на еровете. И двете явления се срещат и в 
полската историческа фонетика.

А за редукцията в непроминентни, неударени срички: В български тя 
е налице главно и закономерно в източните «консонантни» говори източно 
и южно от ятовата граница, която извивайки северно от Солун на запад, 
исторически се е простирала до Южна Албания [Трумер 1983б: 248–250; 2000: 
145–146]. Количествено-качествена редукция, и то много силна, често стигаща 
до синкопа, срещаме в Северното наречие на гръцкия език. Напомняме за 
споменатите преди следи от поне временно включване в акомодиращия ареал. 
Умерена количествено-качествена редукция има по румънските говори, а на 
север редуциращият ареал продължава, обхващайки, ту по-силно проявена, ту 
по-слабо, цялото източнославянско пространство [Трумер 1993: 74–75]. Руското 
(и белоруското) аканье, между друго, си е отделен въпрос и тема [Трумер 1999а].

Силни фонетически и системнофонологически интерференции от 
рода на споменатите славяно-румънски предполагат интензивни етнически 
асимилационни процеси, затова и няколко думи за историческите условия за 
такива.

През VI век в Югоизточна Европа населението по низините с изключение на 
южната, гръцка периферия е била латинизирано, а поради предходните германски 
и «хунски» нашествия дестабилизирано. По горния релеф, пасбищните зони, се 
пази и старобалкански, протоалбански говор както и архаичен латински вариант, 
проторумънски, не участвувал в иновациите на късноимперския латински.

Славяните-земеделци май още в Източна Европа са се сдобили с ноу-хау 
за коегзистенция със степни конници и са влезли с тях в съжителски отношения. 
И така славянски дружини се включват в аварски групировки от дружини, 
между тях и първи български, и заедно тръгват за Югоизточна Европа и заедно я 
усвояват в комплементарни роли. Аварите-конници бързо овладяват територии, 
а славяните овладяват терена, земята и я обработват за обща издръжка. Където 
стъпва славянски крак, а то до крайния юг и дори по йонийски и егейски 
острови, се основават села по свой модел, със своя уреденост, свои институции 
и своя славянска топонимия. След пропадане на античните урбанни и рурални 
структури именно славянското земеделско село ще бъде този съществен 
фактор, който ще реструктурира Средна и Югоизточна Европа като житейско 
пространство. Като функционален селищен модел той е атрактивен и асимилира 
завареното население към себе си, езиково, етнически и демографски. При това 
съществена роля играе и политическият фактор. Аварската държава май още от 
края на VII век е била етнически славянска, а с ранно славянско определение е 
била и последвалата на изток българска държава. Оттам демографското чудо, 
че при все пък ограничен брой славянски доселници Югоизточна Европа за два 
века става славянска! [Трумер 1983б: 246–248; 1997: 17–19; 1998б: 135; 2000: 
147–148]. 
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Само по перифериите, асимилационните процеси се обръщат: На юг и 

югозапад под византийска а сетне и венецианска власт гръцки и албански 
надделяват и по горния релеф се одържат румънски говори, от славяните остава 
топонимията и езиковото въздействие. На север в периферното пространство 
между българската държава и Киевска Рус, сетне паднало под мадярска 
доминация, румънските пастири се спускат от карпатските пасбищни зони към 
низините и асимилират тамошното славянско население, приемайки в себе си 
силен славянски субстрат [1998б: 165].

След стабилизацията вече на етническо-езиковия ландшафт билингвалност 
и езиково взаимодействие продължават през вековете и довеждат до такава степен 
на езикова изравненост да привлича научното внимание още от времената на 
Вартоломей Копитар, който през 1829-та година в албански, влашки и български 
разпознава «една форма в три материи», формулировка станала класическа 
[Копитар 1929/1945: 86/253]. А ролята на българския език? За разлика от 
албански и румънски, езици повече резидуални, на източните Балкани и не само 
в сферата на средновековната българска държавност, през векове български е 
служил като всеобщ обиходен език [Трумер 1983б: 247; 2000: 147–148], така 
приемайки функциите на предишния латински.  Па и споделял участта на 
латински, загубвайки именната падежна флексия, единствен такъв език между 
балканските и славянските. Загубата на падежни форми се е разпространила и 
на запад, в множествено число до източно херцеговинските говори, откъдето се 
връща възстановителна вълна създавайки нова своеобразна парадигма на основа 
на двойнствено число, характерна и за сръбския книжовен език.

По наблюденията на Николай Сергеевич Трубецкой падеж, има се пред 
вид падеж с флективен израз, е евразийска категория, глобално гледано рядка 
и ограничена именно в евразийски ареал, и е допълнителен, морфологически 
признак на Якобсоновия евразийски езиков съюз, основан на фонетични 
критерии. Най-богати са източнокавказките падежни системи, следват уралските, 
алтайските, после староиндоевропейските, балтийските и славянските с още по 
шест до осъм падежа. Югозападната периферия представят балканските езици, 
албански с четири, гръцки с три а румънски с два падежа. Другите романски 
езици па и български тази категория не я притежават [Трубецкой 1937/1988]. 

Както беше възможно и полезно наличието на корелация по собствен тон 
да се обобщи в «консонантен тип», противостоящ на «вокален», така може и 
признакът «падежност» да се обобщи в «номинален тип», противостоящ на 
«вербален» [Трумер 1999б: 97]. Номиналният тип е най-изразен в споменатите 
кавказки, уралски, алтайски езици, а в славянските е най-проявен в руски, който 
е доизградил наследената славянска система от шест падежа – без вокатива, 
който не е падеж а апел – с още два, партитив и същински локатив, а при по-
диференциран поглед може и повече. Затова пък руски драстично е съкращавал 
темпоралната и флективната система на глагола до една само финитна парадигма 
и един претерит – номинален предикатив, копулата е изгубена. В езици от 
вербален тип напротив,  какъвто тип е най-проявен в романските езици, глаголът 
е богато разгърнат, присъстват множество времена и наклонения. Характерни 
са и кратки клитични местоимения, прилепващи се към глагола, подчертаващи 
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неговата управляваща роля и при нужда сигнализиращи синтактични отношения. 
Затова пък синтетичната падежна флексия отстъпва [Трумер 1999б: 97–98].

Ясно е, че българския език е език от вербален тип, но и цялата балканска 
общност с румънски, албански и гръцки, макар че те притежават още падежната 
категория с ограничен брой падежи. Темпоралните системи са развити, в 
трите временни плана абсолютните времена futurum, praesens, praeteritum се 
съпровождат от релативни перфектни времена futurum exactum, perfectum, 
plusquamperfectum, освен това към аорист-претерит се отнасят още времената 
imperfectum и един или както в български два футурни претерита: futurum 
praeteritum и futurum praeteritum exactum, служещи и като кондиционали както 
в романските езици. Създават се и нови вербални категории. Така в български, 
както и в албански и мегленорумънски на основа на перфекта е граматикализиран 
модус за преразказ, по Якобсонова терминология modus evidentialis. В български 
се е породил и аналитичен субюнктив с проклитичната морфема-частица да, 
паралелно с подобни положения в гръцки, албански, румънски, последните два 
притежаващи още остатъчни синтетични конюнктивни форми [Трумер 1988: 243–
247]. Що се отнася до прономиналния синтаксис, начинът на глаголноцентрирано 
изразяване и уточняване на обектни отношения посредством местоименна 
реприза, наречена и «двойно допълнение», това са клитични местоименни квази-
аглутинации към глаголното ядро каточели материализации на реализираните 
в изречението валентности, най-ярко показва доминиращата роля на глагола 
[Трумер 1996б: 260; 1997б: 97]. Местоименната реприза, характерна за народните 
говори, в българския книжовен език се избягва, в македонската книжовна норма 
напротив е задължителна. Често се прилага в албански, умерено в гръцки, по-
рядко в румънски. Явна манифестация на вербалния тип е изтласкването на 
инфинитива в полза на финитен субюнктивен израз. Името е бедно а това, което 
обединява български с албански, румънски, гръцки е сливането на определение 
и допълнение в обща категория определение-допълнение ту към името, ту към 
глагола – става дума за балканския изограматизъм родителен-дателен, в трите 
езика изразяван с падежна форма, в български аналитично посредством предлог-
частица на.

И така: Генетичните характеристики на български език по едни изоглоси 
показват близост със словенски и полски, а по други с палатализиращия 
славянски север. По фонетически-фонологически показатели, «консонантния 
тип», български се включва в широкия евразийски ареал, въвличайки и други 
балкански говори. Граматическото устройство пък с доминантната роля на 
глагола, то ест «вербалният тип» свързва българския език заедно с другите 
езици от балканския езиков съюз с медитерански, романски езиков ареал 
[Трумер 1996б]. Но с пълната загуба на падежната флексия той един направо 
се приравнява към романските езици. И още предмислителят и предтеча на 
славянската и балканската филология словенецът Вартоломей Копитар в същия 
абзац и текст от 1829-та година е нарекъл български език «unter allen slawischen 
Mundarten die einzige langue romane dieser Art» - «между всички славянски 
наречия единствената такава langue romane« [Копитар 1929/1945: 86/253]!
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В съвременните национални езици се наблюдава невиждан досега 
процес на интернационализация. За разлика от предишни периоди, в които 
международният лексикален фонд се попълва постепенно и относително 
равномерно, в днешно време интернационализацията протича с изключително 
висока скорост, в неизчислими мащаби и с един основен източник – 
английския език. Във връзка с това се говори за англицизация (anglicization, 
englishnization) или за англо-американизация на днешните езици. Очаквано 
основното внимание визира езиковите контакти в сферата на бизнеса и 
влиянието на масмедиите върху всички аспекти от материалния и духовния 
свят на обитателите на глобалното дигитализирано село. Взаимодействието 
на феномените глобализация, медиатизация, англоезична инвазия е в основата 
на дефинирането на английския език като „език на глобализацията”, „глобален 
език”, „световен (хипер)език”, „лингва франка” за международния бизнес и 
за междуличностните интеркултурни контакти. От друга страна, повсеместно 
се регистрират високи нива на смесване и превключване на кодове (code-
mixing, code-switching) в множество типове дискурси, образуване на младежки 
интержаргони, езиково хомогенизиране и езикова хибридизация [вж. Гутшмидт 
1999; Кристъл 2000; Хярвард 2004; Феърклаф 2006; Дженкинс 2007; Мартин 
2008; Морозова 2010; Георгиева 2011]. В този контекст се роят лингвотеоретични 
метафори за английски „триумфализъм”, за продължаващ езиков империализъм 
с нов имперски език, определян като “lingua frankensteinia”, „tyrannosaurus 
rex на езиковото пасище”, „език убиец”. В европространството реакциите 
гравитират около констатациите за нарастващ интеркултурен обмен, облекчен 
от посредничеството на привилегирования чрез съвместните усилия на медиите, 
бизнеса и развлекателната индустрия английски език, производните на който 
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получават шеговити етикети като „евроспийк” или „брюкселски новоговор“. 
Разбира се, изследванията върху глобалните аспекти на англицизацията и 
особеностите на съвременната интернационализация визират и проблеми, 
свързани с отделни конкретни езици [срв. Суолс 1997; Вачкова 1999; Мур, 
Кетеман, ред. 2002; Цабел, ред. 2003; Екерт и др. 2004; Бояджиев 2005; Ефтимова 
2017 и мн. др.]

Без съмнение всеки носител на българския език изпитва днес субективно 
впечатление за пренасищане на научната, медийната, а дори и на битовата реч с 
всякакви интернационализми – например от областта на новите информационни 
технологии, спорта, музиката, кулинарията, модата, автомобилната индустрия, 
търговията, финансите и др. Особено очебийно е нахлуването на чужди (главно 
английски) думи и изрази, когато заедно с тях се внася и чуждият синтактичен 
модел. В резултат на това дори специалистите се чудят как да изпишат правилно 
образувания от типа на ток шоу, шорт трек, бейби бум, стреч фолио, трайбъл 
принт, тим билдинг, слимфит, дрескод, пачуърк, лайфстайл, флашмоб, 
кросоувър, праймтайм, афтърпарти и пр. Оттам нататък синтактичният модел 
се разпростира и върху български материал, особено когато първата съставка е 
абревиатура или пълно собствено име, в изрази като МВР шеф, СДС депутат, 
Дарик радио, „Активиа” закуска, „Джъмбо” торбичка [вж. и Ковачева 2006], но 
и в групи с български или отдавна натурализирани в българския език думи като 
екшън план, бюти тенденция, фешън фототограф, арт инсталация, ритейл 
пространство, детокс формула, винтидж елегантност, фейслифт версия, 
стайлинг трик, гурме нюанс, стрийт фитнес и пр. Англоезичният импорт 
често е съпроводен и с изцяло латинско или пък с хибридно изписване като при 
on line, traction control, make up, hot story, Music Idol, PR кампания, CD плейър, 
US политици, VIP салон, PVC тренд. Има и трикомпонентни образувания като 
ALPHA потребителски кредит, Visa карта акаунт, тракшън контрол система, 
smoky eye визия, лоу кост (low cost) компания, last minutes оферта, плюс сайз 
(plus size) модели, антистрес душ гел, инди рок фенове, понякога и с неанглийски 
съставки, например neo-noir шик, déjà vu момент; регистрират се и четворни 
композиции – neo-noir шик усещане.

Трябва, разбира се, да се отчете и важната роля на преводачите, когато на 
български се предлага чужд печатен или електронен продукт. В някои случаи 
те решават да включат англоезичен елемент, защото са убедени, че той така или 
иначе е разпознаваем. Вероятно това е причината в епизода „Котка и птиче” на 
италианския филм „Комисар Монталбано” по „Fox Crime” да прозвучи следната 
реплика: „Вашият килър я убива”. Подобно съображение може би е имал и 
преводачът на сериала „Тайни и лъжи” по AXN, разчитайки зрителите правилно 
да интерпретират въпроса „Падаш си по сокъра?” поради факта, че много 
от носителите на българския език наистина знаят как американците наричат 
европейския футбол. Само че преводи от този вид са си просто недодялани и 
нехайно премахват и малкото бариери, стоящи пред безконтролното нахлуване 
на наистина никому ненужни американизми. В други случаи пък възниква 
подозрение за съзнателно „обучаване” на българските зрители на английски. 
Например в излъчвания по „Film Plus“ американски криминален трилър „Мъж 
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на ръба” няколко пъти за мъж, който показва, че е готов да скочи от висока сграда, 
в субтитрите се употребява обозначението скачач като преводно съответствие 
на jumper (което ясно се чува на английски в речта на филмовите герои). В един 
от случаите обаче по неизвестни причини в субтитрите се изписва репликата 
„Преди месец бяхте с друг джъмпър на моста”. Разбира се, най-вредоносни 
по отношение на подмолното англицизиране са абсолютно непрофесионалните 
преводи. Например в едно от предаване по канала Viasat History, посветено 
на хора, избрани през 1957 г. за астронавти във връзка с проекта на НАСА 
„Мъркюри”, българският превод информира зрителите, че въпросните избраници 
били все хора с големи репутации (в английския текст ясно се различава изразът 
big reputations). Много подобни примери могат да се открият и в българските 
версии на материали в списания с чужд произход. Подобни буквални преводи 
допринесоха все по-често напоследък да се говори, че някой прекарва време с 
някого, че пациентът се влошава (паралелно на се подобрява), че успелите хора 
(например бизнесмени) са успешни, а подходящите – правилни и точни. 

С подобни скрити английски нововъведения човек може да се сблъска 
и при иначе много полезната джипиес навигация. Например българският 
вносител „ГЕОТРЕЙД” ООД на автомобилния навигатор „GARMIN” предлага 
за пътуване из Европа няколко варианта с гласови напътствия. В един от тях 
при потегляне от дадено място приятен женски глас съветва: „Качете се на 
най-близката улица” или „Качете се на най-близкия път”. Ако сте на равно 
място, най-добре е да игнорирате буквалното значение на инструкцията и 
просто да излезете на съответната най-близка улица или на най-близкия път. 
Игнориране е препоръчително и ако въпросната улица или пътят са по-надолу 
от местонахождението ви. В друга пътна обстановка може да получите указание 
като „След 200 метра се качете на рампата” (следва да се разбере, че ви предстои 
влизане в „охлюв” или изкачване, респ. слизане по естакада). Ако ви предстои 
смяна на посоката, може да получите поредица команди от типа на: „След 300 
излезте надясно, след това дръжте вляво”, „Дръжте вдясно”, „Дръжте 
вляво” (калкирани съответно от „Keep left!” и „Keep right!”), „Продължете да 
следвате пътя”. Накрая, ако правилно сте държали, качвали, следвали пътя и т. 
н., ви възнаграждава съобщението „Достигнахте целта”. И по целия маршрут 
няма да сте чули нито една английска дума. Но няма да сте чули и очакваните 
карайте, движете се, преминете, платно, лента, посока, престрояване 
и т. н. В този смисъл коментираният тук вариант на автомобилна джипиес 
навигация убедително доказва, че англицизирането съвсем не се ограничава до 
масирания прием на лексикални и синтактични модели, а конспиративно засяга 
и семантичната структура на множество думи и изрази, като вписва в нея нови 
значения или видоизменя вече налични [вж. също Благоева 2010; Мосъп 2013; 
Добрева 2015].

Докато интернационализирането на английски думи и изрази става по 
много масовокомуникационни и междуличностни канали във всички области на 
съвременния живот, за единици от други езици този процес е винаги тематично 
ограничен. В кулинарията, лозаро-винарството, в областите на здравословния или 
природосъобразния начин на живот, на алтернативната медицина, на свързаните 
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с извъневропейски традиции философии на живота и физически упражнения 
за укрепване на духа и тялото например се наблюдава интернационализация на 
названия на храни, подправки, начини на приготовление на ястия и напитки, 
готварски съдове и инструменти, видове техники за производство на вино и 
сортове грозде, лечебни растения, специфични техники за трениране на тялото, 
за постигане на душевно равновесие и т. н. Сред международно наложилите се 
нови думи могат да се открият също спортни термини, названия на архитектурни 
обекти, козметични продукти, дрехи, кройки, обувки и аксесоари към облеклото, 
които не са английски. В тези тематични области на международния речников 
фонд наистина проникват известно, но общо взето незначително, количество 
названия от италиански, френски, китайски, японски, арабски, индийски, 
турски, гръцки и друг произход. За да се интернационализира обаче някаква 
обикновена и несвързана с посочените области дума или фраза от език, различен 
от английския, е необходимо въпросната езикова единица да е въвлечена в 
събитие или верига от събития от изключителна важност в международен 
мащаб. За съжаление подобни събития обикновено са трагични, с лоша слава 
или предизвикват пресичащи държавни и континентални граници страхове. 
Например безспорно интернационализирана е арабската фраза „Аллах Акбар!”, 
но поводът тя да няма нужда от превод на никой съвременен език е нейната 
емблематичност за ислямския фундаментализъм и извършваните в негово име 
терористични актове. Това се отнася и за арабските думи джихад, шариат, 
фетфа, бурка. Същият мотив стои и в основата на интернационализирането на 
френските фрази „Je suis Charlie (Аз съм Шарли)” и „Je ne suis pas Charlie (Аз не 
съм Шарли)”, появили се една след друга в социалните мрежи, а по площадите, 
по телевизионните канали и по страниците на вестници и списания из целия 
свят след атентата в редакцията на сатиричния седмичник „Шарли ебдо” през 
януари 2015 г. 

 Трябва да се отбележи, че в сравнение с телевизионните канали списанията 
(особено от категорията лайфстайл), все още предоставят повече възможности 
за досег с елементи от различни чужди езици – френски, немски, италиански, 
испански и др. В реклами на козметика, аксесоари, дрехи, обувки и пр. поне 
търговският бранд на продукта и/или името на фирмата остават на оригиналния 
език, а понякога се срещат и още някои неанглийски думи, например: „Очи, 
облечени в цвят от YVES SAINT LAURENT! Избрахме една от 11-те палитри 
Couture Palette, наречена Lumieres Majorelle…” (сп. „Elle”); „Nina Ricci. Bella. 
Мистериозната жена е винаги желана!...“ (сп. „Grazia“). Но и в списанията 
повечето италиански, френски, шведски, финландски, гръцки, полски и всякакви 
други чуждестранни реклами в езиково отношение все пак са хибриди, в които 
присъства и английски компонент, например „Repetto. Paris. The Eau de Parfume 
makes its debut“ (сп. „Cosmopolitan”). 

Засилената употреба на англицизми понякога еднозначно се приписва на 
тенденцията към интелектуализация на публичните дискурси. Но вероятно в 
такъв случай се взема предвид преди всичко гледната точка на хората, родени и 
формирали речевите си навици преди навлизането на сателитната и кабелната 
телевизия, както и на компютрите в домашния бит. В друга перспектива – от 
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гледната точка на по-младите поколения – нещата със сигурност не изглеждат 
по същия начин, доколкото устно-разговорната им практика е изпъстрена с 
англицизми, особено в субдискурсните зони на музиката, спорта, модата и 
медиалектите на интернетната комуникация [вж. Кирова 2010; Грозева 2011; 
Георгиева 2011]. Освен това интелектуализацията се осъществява и по много 
други пътища, някои от които се пресичат с пристрастията към употреба на 
английски неологизми, но други вървят в съвсем различна посока [Ницолова 
1980; Зидарова 2006; Нишева 2012; Колковска 2017; Ефтимова 2017].

Например много характерно за съвременния период е, че с посредничеството 
на медиите голяма част от специализирания професионален речников фонд 
на медици, инженери, криминалисти, информатици, финансисти, социолози, 
политолози, физици, биолози, химици и други изследователи придобива 
разпространение далеч извън тесните им професионални среди, често в съпровод 
на детерминологизация. Така основно чрез медиите голяма част от съвременната 
българска аудитория привикна да характеризира избирателите като електорат, 
а гласа им като вот, усвои специализираните понятия мажоритарен вот/
кандидат, пропорционална изборна система, многомандатен район, ЦИК, РИК 
и т. н., разбра, че избори – местни, парламентарни и пр. – не само се провеждат, 
но и се произвеждат, понаучи се да разграничава обикновеното гласуване от 
преференциалния вот, активното от пасивното избирателно право и т. н.

Голяма заслуга за това явление имат телевизионните филми и сериали 
с професионална тематика, които на свой ред са наследници на т. нар. 
„производствени” романи от средата на ХХ в. С такава ориентация са например 
популярните в цял свят „Спешно отделение”, „Анатомията на Грей”, „От 
местопрестъплението”, „Престъпни намерения”, „Закон и ред”, „Морски 
детективи” (респ. „Военни престъпления”), „Трета смяна”, „Мълчалив 
свидетел”, „Скрити доказателства” и др. Към това направление трябва да се 
причислят и разнообразните риалити предавания и документални поредици, 
посветени на определени професии (например по канали като TLC, ID, „Viasat 
History“, „Viasat Explorer“, „National Geographic“, „Discovery Channel“ и др.). 
Със значителен принос в същата насока са и множество списания, тематично 
ориентирани към някоя професия или хоби. Благодарение на това се научават 
професионалните названия на специализирани апарати като биометричен 
скенер, на помощни автомобилни устройства като бутон City или навигация 
BringGo, на специфични психически явления от типа на делюзии, инсомния, 
биполярно разстройство, обсесия, на различни въздействия върху човешкия 
организъм или следи от тях като асфиксия, хеморагия, петихиален или 
субдурален кръвоизлив, хематом, ехимоза и т. н., получава се представа за 
разликата между терапевтична и суицидна доза медикаменти, разпознават се 
професионални съкращения като СВУ (самоделно взривно устройство), ОКР 
(обсесивно компулсивно разстройство) и мн. др. 

От друга страна, познавателно полезни, но и забавни са интертекстуалните 
препратки, които най-често се срещат в ключови паратекстове – заглавия, названия 
на рубрики или страници с продуктово позициониране, рекламни слогани и др. 
В типичния случай източникът, към който иска да насочи интелектуализиращата 
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препратка, е заглавие на книга, филм, популярно предаване или песен, крилата 
фраза, сентенция, прецедентен израз, срв.: „Тишърт или топ – това е въпросът“ 
(сп. „Cosmopolitan”); „GUCCI и властелинът на пръстените“ (сп. „Harprer’ 
Bazаar”); „Ах, този деним“! (сп. „Elle”); „Красотата ще спаси света“ (сп. 
„ОК!“); „Светът е голям и продуценти дебнат отвсякъде“ (сп. „Мениджър“); 
„Няма северозапад – няма проблем“ (сп. „Икономист“); „Ей на това му се казва 
мръсни танци. И нека есенното почистване започне сега!“ (в телевизионна 
реклама на препарати за чистене).

По принцип ролята на рекламите (комерсиални, социални, политически) 
е много важна в аспекта на интелектуализацията на съвременната реч, защото 
те въвеждат в употреба множество специализирани названия. Например от 
рекламите за медикаменти, хранителни добавки, козметични продукти, перилни 
препарати и др. в българското публично пространство станаха разпознаваеми 
(поне като словесни единици) парабени, антиалергени, антиоксиданти, 
биоелементи, консерванти, алфа липоева киселина, омега 3 мастни киселини, 
ГМО, пробиотици, пробиен, фталати, полициклични мускуси и пр. Дори трудни 
за усвояване от студентите научни термини като олфакторен (олфактивен) вече 
са обичайни в описанията на козметични продукти, препоръчвани например за 
нашия „динамичен градски олфактивен гардероб“ (сп. „Grazia“). Множество 
интелигентски звучащи думи и изрази могат да се чуят по същите теми и в 
речта на експерти, които пишат във вестници, списания и блогове, участват като 
гости в телевизионни и радиопредавания, дават писмени и устни интервюта. 
Така медийното пространство се насища с професионални названия на обекти, 
явления, признаци и пр. от съответната област. В същата посока своя принос 
дават листовките и надписите с инструкции за употреба и описания на състава, 
които вървят заедно с храни, лекарства, козметични продукти и пр. 

Характерно е, че конструираните по такъв начин послания могат да имат 
съвсем различен рецептивен ефект при различни възрастови и професионални 
групи консуматори, дори когато целта е да се достигне максимално широка 
аудитория. А когато са прицелени в специфична ниша от медийния пазар, големи 
части от подобни послания могат да останат неразбираеми за потребители от 
други специфични ниши. Ето един такъв пасаж от текст със заглавие „Ива 
Русинова кара Nissan GT-R за нас“: „Дрифтърката заедно с други известни 
личности тества освен най-яките коли и третото поколение премиум горива 
Shell V-Power с технология Dynaflex от търговските обекти на Shell… Ето 
впечатленията ѝ от колата: „…Nissan GT-R е кола напълно в моя стил… 
Изненада ме хубаво този фейслифт. Преди 6 години, когато излезе това 
поколение GT-R, успях да го карам и спрямо него сега колата ми се струва 
много стрийт…“ (сп. „TopGear“). И само още един пример от света на модата: 
„Отличителните акценти бяха класически раирани и карирани ризи, върху поли 
и панталони в тартан, разбира се, и няколко чанти от твърда пластмаса, 
както и последната му колаборация с Crocs – модели с 10-сантиметрова 
платформа. Раф Симънс (за Calvin Klein) откри модната седмица в Ню Йорк с 
вдъхновения от филми на ужасите и графики от сериала Death and Disaster на 
Анди Уорхол. Архетипните американски идиоми, поставени на една плоскост 
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– от елегантните палта за опера до полиестерното работно облекло, всички 
напълно равностойни, иконични и неподвластни на времето…“ (сп. „ОК!“). В 
последния пример идиомите и иконичността, въпреки интелектуализиращата си 
мощ, очевидно не са това, което са за специалистите по лингвистика и семиотика. 

Впрочем, за да няма прекалено много недоразумения, през последните 
години българските издания на световни лайфстайл марки („ОК!“, „TopGear“, 
„Story“, „Cosmopolitan”, „Biograph”, „Glamour”, „Elle”, „Harprer’ Bazаar” и 
др.), както и отделни български блогъри в същия бранш специално се грижат 
за англоинтелуктуализирането на нашенската аудитория чрез поясняване на 
специфични изрази, без които няма как тя да е в час с лингвистичния фешън 
тренд, например: „plug-in хибриди (със зареждаща се от електрическата 
мрежа батерия, бел. ред.)“ (сп. „Икономист“); „разликата между луксозните 
(high end) козметични брандове и бюджетните грим продукти на пазара 
е… всъщност нищожна“ (The Beauty Blog); „Аткинсън има т. нар. HGV 
разрешително (Heavy Goods Vehicle на английски), което дава право на водача 
да кара превозни средства над 3,5 тона“ (сп. „ОК!“); „…инфлуенсър модели. 
Иначе казано, момичета, които са популярни в Imstagram“ (сп. „ОК!“) (през 
2018 г. всъщност е по-скоро трудно да се намери брой на лайфстайл издание, 
в което инфлуенсър или някаква производна от него дума да не се срещне поне 
веднъж); „Тя е пример за нарастващия брой модерни хора, живеещи в големите 
градове, които след като са изградили кариера, решават да минат на по-ниска 
предавка, сменят професията си с не толкова престижна и залагат на ритъма 
на спокойствието вместо на този на прегряването. Наричат ги дауншифтъри“ 
(сп. „Grazia“); „10 признака за catfish ефект (заглавие) / Буквалният превод от 
английски означава риба сом, а метафоричният му смисъл описва практика 
на възприемане на чужда (или несъществуваща) самоличност онлайн с 
цел романтична връзка“ (сп. „ОК!“); „Лурдес впечатли присъстващите с 
провокативната си визия и с непочистените си крака, които явно също са 
част от т. нар. body positive философия, приемаща всички тела за красиви, 
независимо от формите“ (сп. „Love Style”).

Но изрази, за които издателите и блогърите нямат съмнение, че вече 
са добре усвоени от интелектуализираните български читатели, зрители и 
слушатели, дори се изписват директно на английски, например: „моделите на 
H&M са eco friendly“ (сп. „Grazia“); „Често се изискват допълнителни craft 
умения…“ (сп. „ОК!“); „Твоите must have продукти са…“ (сп. „ОК!“); „За мен е 
много важно да се избегне “cakey” ефекта върху кожата…“ (The Beauty Blog); 
„Всичко стои по-добре с чифт cropped дънки, дори обикновената бяла тениска 
или oversized пуловер“ (news.fashion.bg) и мн. др. Доста смело се в борави в 
лайфстайл изданията и със специфичната терминология на биологичния и 
социалния пол. Редки са случаите, в които понятия от тази област се поясняват. 
Обикновено се говори по начини, подобни на следния: „С течение на времето 
обаче Роуз осъзнава, че усеща себе си като мъж в женско тяло, но тъй като 
идеята за смяна на пола не я привлича, на този етап актрисата се определя 
като gender fluid. По тази причина членовете на LGBT общността открито 
заклеймиха избора на Руби за новата Batwoman като погрешен, тъй като тя 
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не е с еврейски произход и не се идентифицира като лесбийка“ (сп. „Grazia“); 
срв. също: “Новото хилядолетие предлага по-голямо разнообразие в модната 
флора и фауна. От LGBTQ трибюти, през трасджендър модели, пънк и 
албиноси, до пищни красавици…“ (сп. „ОК!“). Определено в такива случаи или 
средностатистическият медиен адресат (и то не само българският) е надценен, или 
авторите на съответните публикации са надценили собствената си осведоменост 
за познанията, интересите и предубежденията на аудиторията. Същевременно 
подобни пасажи дават удобен повод да се отчете и ролята на контекста, създаван 
от говоренето по определени теми от страна на публични фигури – политици, 
бизнесмени, шоумени и други любимци на аудиторията. Например през 2018 
г. у нас тъкмо въпросите на третия пол, социалния пол, еднополовите бракове 
и други обвързани с тях теми бяха преекспонирани в безброй категорични, но 
разнопосочни мнения на множество влиятелни особи в българското публично 
пространство. Един от резултатите на това инфлуенсърство ясно проличава в 
следния виц: „Един човек си купил кокошки. След време съседът му го попитал 
доволен ли е, снасят ли достатъчно яйца. И получил следния отговор: „Какви 
яйца, бе! Уж кокошки купувам, те всичките джендъри излязоха!“. Разбира се, 
ако някой не иска да се учи на ум и разум от публичните фигури, може лесно да 
провери (например в интернет) за какво се отнася понятието джендър, когато не 
е компрометирано. Същото важи и за всички останали англоезични елементи 
и други интелигентски новости, които човек желае да усвои, за да разбира 
интелектуализираните масмедийни дискурси.
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СЕМАНТИЧНО СТРУКТУРИРАНЕ

НА ПРЕДИКАТНАТА ЛЕКСИКА
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SEMANTIC STRUCTURE OF PREDICATE LEXICON

Margarita Mladenova
Sofia University „St. Kliment Ohridski”

Abstract: The paper presents a model of the structure of verbs and some other predicate 
lexical units in Bulgarian, Czech and Russian based on the theory of lexical-semantic fields. 
The structure of the field of the possessive verbs and the field of the existential verbs are 
presented in connection and interaction with the fields of motor verbs, the field of the position 
in the space, the field of modal verbs and some other fields. This principle is considered as 
showing really existing peculiarities of the verbs in discourse.
Key words: lexical-semantic field, possession, existence, interaction of the lexical-semantic 
fields

Проблемът за семантичното структуриране на лексиката е едно от 
предизвикателствата към съвременното езикознание, което все още очаква 
своето решение. Разбира се, натрупано е известно количество анализи в тази 
област, които са посветени предимно на именната лексика [срв. Кювлиева-
Мишайкова съст. 2002], на терминологията [Попова 2012], на тематичните 
и семантични групи в нетерминологичните области (напр. минималисткият 
модел на [Касабов 2006], срв. също [Легурска 2002, Легурска, Веселинов 
2004]) и обикновено се разработват при ономасиологичен подход. В същото 
време изследванията, изискващи семасиологичен подход, какъвто е подходящ 
за изследване в областта на глагола и изобщо на предикатната лексика, са по-
малко [Станишева 2003, Трифонова 1982а, Трифонова 1982б, Трифонова 1985, 
Трифонова 2008а, Трифонова 2008б] и само частично се насочват към обобщено 
решение на проблема за системните отношения, участващи в образуването на 
смисъла с цялото многообразие от значения дори в областта на една и съща, 
евентуално многозначна лексикална единица. Тук се спираме на глагола, а 
отчасти и на свързаната с него друга предикатна лексика. Изследването се 
опира върху съпоставително и сравнително-историческо проучване на част от 
глаголите в българския, руския и чешкия език [Младенова 2018].

1. В настоящата работа се предлага семантично структуриране на 
предикатната лексика въз основа на теорията за лексико-семантичните полета 
и техните взаимодействия както помежду им, така и с процеса на човешкото 
познание и развитието на обществото. Отправна точка за изследването е 
разбирането, че глаголите и свързаните с тях други предикатни думи спадат 
към най-устойчивата част от лексикалната система и могат да се групират по 
семантични критерии в зависимост от означаваните видове действия, като 
значенията им варират според съответното дискурсно обкръжение. При това 



Отговорността пред езика
задължителна предпоставка за определяне на членовете на лексико-семантичните 
полета е компонентният анализ, въз основа на който семантиката се структурира 
на елементарни съставящи (семи) и диференцирането на отделните семи дава 
възможност за определяне на единиците, влизащи в състава на съответните 
лексико-семантични полета. Същевременно като членове на семантичното поле 
се разглеждат не отделните лексеми в тяхната цялост, а лексико-семантичните 
им варианти, всеки от които самостоятелно е участник в различно семантично 
поле и съответно изразява различна семема. 

Обект на изследването са българският, руският и чешкият език, които се 
разглеждат не само синхронно, но и в историческа перспектива – от началото на 
съществуването на техните книжовни форми до наше време в четири синхронни 
среза – начален (отразен в най-старите паметници на съответния език), ХІV в., 
ХVІІ в. и ХХ–ХХІ в. Анализът бе започнат с посесивното семантично поле, но в 
процеса на работата бе установено съществуването и на други семантични полета, 
които взаимодействат с посесивното и участват в неговата структура – не само в 
периферията, но и в ядрените му части. Специфика на посесивното семантично 
поле е обстоятелството, че включените в него глаголи изразяват отношение 
между две същности – собственик (посесор) и притежавано (посесум), което 
е предпоставка за относително сложната структура на полето. В най-чист вид 
това отношение се изразява от ядрения за полето глагол имам (в неговия първи 
лексико-семантичен вариант), чиято употреба без контекст безусловно поражда 
представата за отношение на притежание, т.е. семантичната му структура се 
състои от единствена сема – посесивната. Съпоставката му с други глаголи с 
подобно съдържание показва, че изразяваната от него посесивна сема е една от 
съставящите на значителен брой глаголи с усложнена семантична структура, в 
чийто посесивен лексико-семантичен вариант могат да участват 2 съставящи 
семи (най-често посесивна и каузативна), но броят им може да нарасне и до 
3, 4, 5, рядко повече съставящи семи в семемата. Например разширеното ядро 
на полето се състои от глаголите дам/давам и взема/вземам, чиято семантична 
структура е съставена от две семи – посесивна и каузативна, поради което се 
усложнява и отношението между актантите в поражданата от тях синтактична 
структура. В него посесивните лексико-семантични варианти на двете двойки 
глаголи са огледални  по своята семантика – включват първи и втори посесор 
в отношението им към посесума, като при дам/давам в позицията на агенс е 
първият посесор, а вторият е бенефициент, докато при взема/вземам агенс е 
вторият посесор, а първият посесор е в ролята на източник (оригатив) и не е 
задължително да бъде изразен. В подобни отношения са и глаголите продам/
продавам и купя/купувам, при които семантичната структура се усложнява и 
с трета сема ‘в замяна на някакви ценности’. Повечето от тези глаголи, които 
разглеждаме като ядрени за полето, имат точно съответствие в чешкия и руския 
език не само що се отнася до семантиката, но и до етимологията им. Това дава 
основания да смятаме, че посесивното семантично поле е било формирано 
в основни линии още преди възникването на най-старите паметници на 
старобългарския и на останалите славянски езици, включително и с двете си 
микрополета – на глаголите за търговски операции (с трета сема ‘в замяна на 
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някакви ценности’) и на глаголите за посегателство върху чужда собственост (с 
трета сема ‘против волята на първоначалния посесор’).

2. Прави впечатление тясното взаимодействие на посесивното семантично 
поле с екзистенциалното. Още Е. Бенвенист (1974) типологично разделя 
езиците според начина, по който изразяват притежание – езици тип *esse и 
езици тип *habere. Българският и чешкият език в наше време се отнасят изцяло 
към типа *habere, докато в съвременния руски е широко разпространено 
недиференцираното изразяване на посесивност и екзистенциалност с помощта 
на  глагола быть + т. нар. у-конструкция (у меня/тебя/него/нее/нас/вас/них (есть)/
был/будет...), която е била характерна и за другите два езика в ранните фази 
от тяхното съществуване. Въпреки това обаче съвременният руски разполага и 
със специализирания глагол иметь, който в рамките на ядрото на посесивното 
семантично поле е единственият, изразяващ „чисто“ притежание само с една 
съставяща сема в семемата – посесивната. 

Близостта между посесивното и екзистенциалното значение личи 
особено отчетливо при българския безличен глагол има (само с форма за 3 
л. ед. ч.), който запълва абсолютното ядро на екзистенциалното семантично 
поле, както и при руския иметься (само в 3 л. ед.ч. и мн. ч.), който по форма е 
възвратен дериват на иметь, но по семантика е специализиран за изразяване на 
екзистенциално значение успоредно с быть. По-малко отчетливо се проявява 
употребата на чешкия глагол mít за означаване на съществуване, тъй като там 
няма значителни формални изменения, макар че по-често се използва 1л. мн.ч. 
(ч. Dnes máme pěkné počasí ‘днес времето е хубаво’) и това замъглява различието 
между екзистенциалните и чисто посесивните значения. Обстоятелството, че 
посесивното и екзистенциалното семантично поле си взаимодействат много 
тясно, повече, отколкото с други семантични полета, се подчертава от това, че 
взаимодействието протича в самите им ядра и засяга ограничения във формалната 
им структура, необходими за избягване на възникващата многозначност (в 
българския и в руския език). 

Екзистенциалното семантично поле има по-проста семантична структура 
в сравнение с посесивното, защото в основата на значението при него стои не 
отношение между две същности, а констатиране на съществуването на една-
единствена субстанция – т.е. изразява се главно признакът ‘съществуване’. При 
това поле разширеното ядро се дефинира от намесата на различна втора сема 
в структурата на глаголите – локативната, която не присъства в абсолютното 
ядро на полето.  Важно е, че в трите разгледани езика и при двата лексико-
семантични варианта (посесивния и екзистенциалния) се наблюдава съвпадение 
в семантичната структура като цяло, но запълването на тази структура с 
конкретни глаголи е доста различно в трите езика. Така в чешки и абсолютното, 
и разширеното ядро на екзистенциалното семантично поле се заема от глагола 
být, в руски – от глагола быть, но при формално ограничение до 3л. ед. ч. 
(есть), докато в български абсолютното ядро се заема от безличния глагол има 
(с формално ограничение също до 3л. ед.ч.), а в разширеното ядро присъстват 
съм и има, като в разпределението им е решаващо участието на граматичната 
категория ‘определеност’. Така при ‘+определеност’ се употребява глаголът 
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съм, а при ‘–определеност’ се предпочита има. 

Важно е да се отбележи, че всеки от ядрените глаголи и в екзистенциалното, 
и в посесивното семантично поле в процеса на историческото си развитие 
придобива специализиран синоним, който е с много по-ограничена многозначност 
в сравнение с изходния ядрен глагол и е специализиран за всеки тип употреби от 
абсолютното в опозиция с разширеното ядро на всяко от семантичните полета 
(срв. посесивните б. имам ~ притежавам, ч. mít ~ vlastnit, р. у меня/тебя/
него/нее/нас/ вас/них (есть)/был/будет ~ иметь, и екзистенциалните б. има ~ 
съществува, има ~ намира се, съм ~ намирам се, ч. být ~ existovat, být ~ nacházet 
se, р. быть ~ находиться, есть ~ иметься, существовать).

3. Освен взаимодействието между посесивното и екзистенциалното 
семантично поле беше установена тенденция ядрените глаголи и от двете полета 
да взаимодействат с граматичната система на езика като цяло, участвайки 
в образуването на сложни предикати и изпълнявайки в тях функцията на 
спомагателни глаголи. На първо място с такава функция се проявява глаголът 
б. съм, ч. být, р. быть. Това може да се тълкува като свидетелство за ранното му 
преминаване към граматикализиращите се езикови средства. Освен него обаче 
подобна тенденция проявява и б. имам, и ч. mít, както и, в по-слаба степен, 
другите ядрени глаголи от посесивното семантично поле (дам, взема), като 
тази тенденция се наблюдава още от най-ранните паметници на анализираните 
славянски езици. Освен това глаголите и от двете семантични полета играят 
активна роля в образуването на фразеологични единици от всички типове – 
от устойчиви сравнения до идиоми. Абстрахираме се от тези две области на 
семантично развитие, защото те характеризират и множество други глаголи, 
извън споменатите дотук семантични полета и не могат да бъдат обхванати 
в ограничения обем на настоящия текст. Във всеки случай граматичната 
активност на посесивното и екзистенциалното семантично поле дава основания 
да смятаме тези две свързани помежду си семантични полета като области на 
значения, които имат особен потенциал да граматикализират нови значения на 
базата на първичната си семантика.

4. Анализът на реализирани дискурсни употреби от изброените синхронни 
срезове показа, че в периферията си посесивното семантично поле взаимодейства 
с още няколко други семантични полета, които не са изследвани с оглед на 
подобни семантични отношения и иновации. Тук спадат например полето на 
модалността (в широк смисъл на думата, като лексико-семантична категория, 
проявена чрез съставяща сема в голям брой глаголи, не само в основните, при 
които еднозначно господства модална сема), на глаголите за движение, на тези 
за положение в пространството, както и голям брой неспецифични глаголи, 
които при определени дискурсни условия могат да изразяват съществуване, 
възникване или прекратяване на посесивно отношение. Членовете на всяко от 
тези семантични полета проявяват склонност да участват в образуването на 
двучленни предикати, в които те изразяват основните глаголни категории, а 
глаголите, с които се съчетават, са носители на основното лексикално значение 
на целия предикат и обикновено са в инфинитив (за руски и чешки), или в да-
конструкция (за български).
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Самостоятелно и добре обособено е положението на глаголите за 

интелектуална дейност (verba dicendi, sentiendi, cogitandi), които образуват 
отделно семантично поле, състоящо се от три микрополета. Те не са проучени 
детайлно като самостоятелна семантична група, въпреки че изпълняват важна 
организираща и структурираща функция в текста, особено във фолклорната 
и ранната книжовна фаза от развитието на езиците [срв. Младенова 2000]. 
Въпреки че нямам амбицията да обхвана цялата семантика на всички възможни 
и съществуващи глаголни лексико-семантични полета, смятам, че изброените 
по-горе могат да формулират някои от най-важните за граматичната структура 
на езика семантични полета. 

Въз основа на това, че в най-разпространените индоевропейски езици, 
сред които са и славянските, най-важният спомагателен глагол е *esse, смятам, че 
има достатъчно основания за хипотезата, че екзистенциалното семантично поле 
играе първостепенна роля сред граматикализиращите се и граматикализирани 
значения. В полза на това предположение говори обстоятелството, че в него 
исторически са участвали и едносъставните номинационни изречения, които 
са добре засвидетелствани в ранните фази от развитието на индоевропейските 
езици, а в наше време се използват като стилистично маркирано средство 
на книжовен изказ (срв. б. Тишина. Дълбока нощ.). Като подобен аргумент 
може да се тълкува и ранното преминаване на глаголите тип *esse към 
граматикализираните средства на предикацията, които традиционно наричаме 
спомагателни глаголи. Това обаче не прекратява съществуването на основния 
екзистенциален лексико-семантичен вариант на този тип глаголи. Като следа 
от ранните състояния може да се тълкува и запазването на у-конструкцията в 
руски в качеството ѝ на средство за недиференцирано изразяване на посесивно 
и екзистенциално значение, независимо от съществуването на специализирания 
глагол иметь. 

Заключение
Въз основа на работата с материал от различни синхронни срезове от 

съществуването на българския, чешкия и руския език може да се предложи 
модел за структуриране на предикатната лексика в съответните области на 
значения под формата на лексико-семантични полета, обособили се исторически 
във връзка с развитието на познавателния процес и въз основа на някои основни 
за човешкото мислене семи, които се открояват при семасиологичния анализ. 
На първо място сред тях изпъква семантичното поле, изразяващо съществуване, 
което най-рано започва да се граматикализира и чийто ядрен глагол (лат. *esse, 
б. съм) рано се граматикализира като спомагателен глагол.

Също като старинно трябва да разглеждаме и посесивното семантично 
поле от една страна поради тясното му взаимодействие с екзистенциалното, а от 
друга поради факта, че неговите ядрени глаголи също рано проявяват някои от 
особеностите на спомагателните глаголи и изобщо афинитет към образуването 
на двучленни предикати. Въпреки това формирането на граматичен лексико-
семантичен вариант в тези случаи може по-ясно да се проследи в процеса на 
историческото развитие, т.е. вероятно е малко по-късно от развитието на този 
лексико-семантичен вариант при глаголите тип *esse, но уточняването на тази 
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хронология изисква допълнителни проучвания.

Подобна ранна склонност към образуването на двучленни аналитични 
предикати също от самото начало на книжовна дейност на славянски езици 
проявяват и модалните глаголи. Самият характер на модалността – да изразява 
обективна възможност, желание или необходимост – предполага съчетаването 
им с други глаголи и отново възникването на аналитични предикати. Успоредно 
с т. нар. фазови глаголи те въвеждат в граматичната система абстрахирани 
особености на главното действие – модалните във взаимодействие с отношението 
на говорещия, а фазовите – с моментите от протичането на самия процес. Тези 
абстракции са по-късни като момент на включване в човешкото мислене и 
неслучайно дори при по-близкородствените индоевропейски езици дават по-
големи отклонения (срв. напр. основния състав на модалните глаголи в немски 
и в славянските езици).

С развитието на абстрактното мислене семантичният потенциал на 
най-старата предикатна лексика остава недостатъчен за изразяване на редица 
нови значения и нюанси на значения, което води до взаимодействие на тази 
по-широка група с някои от рано обособените семантични полета, към които 
спадат глаголите за движение и глаголите за положение в пространството. При 
тях се проявяват в значителна степен езиковите метафори като ‘намирам се в 
някакво състояние’ (напр. изпадна в безсъзнание), ‘нещо иде да покаже, че’, 
‘извеждам/изваждам някого от заблуда’ и т.н. Тук могат да бъдат отнесени и 
редица експресивни употреби, включително фразеологични или по друг начин 
стилистично маркирани, в които се отразява развита способност за изразяване 
на абстрактни значения [срв. и Дечева 2002].

Запазено място на семантичното поле на глаголите за интелектуална 
дейност се формира при фолклорната култура, т.е. също в доста ранна фаза 
от развитието на езиците, където тази лексика изпълнява важна организираща 
роля при създаването на текстовете, представяйки участниците в речевия акт и 
произнасяните от всеки от тях реплики, особено при непрякото предаване на 
пряка реч. Значението на това поле нараства при първичното преминаване към 
книжовна форма на съответния език, кaто с развитието и усъвършенстването на 
системата от препинателни знаци те частично поемат функциите на някои от 
тези употреби.
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Abstract: The article is focused on the contacts of Vatroslav Yagic, one of the most respected 

scientific slavists from the second half of 19th century and the first two decades of 20th century, 
with the Bulgarian scientific circles. One description of travelling of V. Yagic in 1895 made by 
the Serbian intellectual Milan Milicevic reflects this remarkable visit and discussions on issues 
related to education, science and culture. A retrospective analyses is made on issues in the sphere of 
slavistics related to the contacts between Bulgarian, Serbian and Croatian scientific and intellectual 
circles. 
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Този текст се отнася до историята на славистиката, но провокира размисли 
и за нейното съвременно състояние. Посветен е на събития и личности, които 
са формирали цяла епоха във филологическите изследвания, свързани със 
славянознанието, но също така са оставили трайни следи в обществената памет, в 
завещаното научно и културно наследство за следващите поколения. Дали обаче 
нишката на завещаната памет е останала здрава и ненакъсана – този въпрос, 
когато вече е прескочено цяло едно столетие от описаните събития, започва да 
звучи понякога риторично.

Една публикация, жанрово кореспондираща с пътепис, ни връща в 
края на европейския 19. век – столетие, белязано с бурни събития и значими 
за немалко народи обрати в тяхната история, държавност и обществен 
просперитет. В първите две десетилетия на 20. век за други народи настъпва 
аналогичен исторически обрат – след края на Голямата война и прекрояването 
отново на европейските граници. Във времената на динамични обществени 
промени една прослойка високообразовани за времето си личности настойчиво, 
упорито и самоотвержено върши своята мисия – да опознава езиците в тяхното 
многообразно проявление като неотменимо средство за комуникация на хората, 
да създава методологически основи за изследванията и сравненията на произход и 
родствени връзки, на устно словно богатство и писмено наследство, на структура 
и функции, на другоезични влияния и книжовноезикова индивидулизация. 

Университетските центрове, подготвящи специалисти със славистичен 
профил през 19. век, както и днес, типологически се делят на средища в 
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славяноезични и в неславяноезични страни. Геополитиката е имала, а има и 
понастоящем силно въздействие върху стратегиите за развитие на едни или 
други образователни и изследователски направления, върху техни акценти и 
приоритети. През 19. век се утвърждава определен брой университети, в които 
се създават школи, свързани с професионалния капацитет и трайния принос 
на личности, поставили основите на съществуващи и до днес изследователски 
направления. Една от тези високообразовани и широкопрофилни личности, 
която бележи цяла епоха в славистиката, несъмнено е Ватрослав Ягич. Малцина 
знаят, че през месец септември 1895 година той посещава София за три дни. 
Придружен е от автора на пътеписа Д-р Ватрослав Јагић у Србији и у Софији, 
сръбския интелектуалец Милан Миличевич и от професора по литература 
Любомир Стоянович – по-късно министър на просветата, изиграл важна роля в 
последните години от живота на Ягич след Първата световна война. Желанието 
на Ягич да посети София се подклажда и от контактите, които поддържа с 
български книжовници и университетски преподаватели, някои от които са 
негови ученици и са следвали или специализирали славянска филология при 
него във Виенския университет [Генчев 234, 274; Попов 1982: 79-80], където той 
завършва преподавателската си кариера.

За Ватрослав Ягич са написани множество страници. Роден е на 6 юли 1838 
г. във Вараждин, североизточна Хърватия, а земният му път приключва във Виена 
на 5 август 1923 г. на 85-годишна възраст. През 2018 г. се навършват 180 години 
от рождението и 95 години от кончината на един от най-изтъкнатите слависти 
от втората половина на 19. и началото на 20. век, чийто фундаментален принос 
може да се определи като епохата Ягич.

Гимназиалното си образование В. Ягич завършва в Загреб и след това учи 
класическа филология във Виенския университет, където, освен предмети по 
класическите езици, слуша лекции по славистика при Франц Миклошич (1813 
– 1891), най-големия ерудит и пръв представител на австрийската славистика. 
Започва работа като гимназиален учител в Загреб 1860 – 1870 и едновременно 
с това започва изследователска и публикационна дейност с изключителна 
продуктивност. Така през 1869 вече е редовен член на Южнославянската 
академия на науките и изкуствата (JAZU), следва кариера на руски професор 
– славист в Одеса (1872 – 1874) и Санкт-Петербург (1880 – 1886), на професор 
по славистика и ръководител на катедрата в Берлинския университет (1874 – 
1880), също на член-кореспондент на Петербургската академия на науките. От 
1886 г. наследява Франц Миклошич във Виенския университет, става професор 
по славистика, ръководи катедрата над 20 години, работи до пенсионирането 
си през 1908 година. Почива във Виена, но е погребан в родния Вараждин, до 
съпругата си. За много устойчиви славистични научни проекти инициаторът 
е именно В. Ягич. През 1871 г. започва да издава „Archiv für slavische 
Philologie“ (Архив за славянска филология), първо по рода си списание, чийто 
редактор е 45 години. Чрез Славянския семинар Ягич събужда интереса към 
славянските езици и култури, допринася за утвърждаване на славистиката като 
научно филологическо направление с широка платформа, създава условия за 
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специализации на изследователи от различни страни. Може би най-мащабен е 
Ягичевият енциклопедичен труд История славянской филологии / История на 
славянската филология, Санкт-Петербург, 1910 г. През целия си живот издирва и 
подготвя за издаване стари книжовни паметници, формулира посоки и задачи за 
изследователска работа, енергично организира и подтиква нейното разгръщане 
в други европейски университетски центрове [Мурдаров 1991: 8-12]; води 
активна кореспонденция с учени от различни страни и този му архив е издаден 
през 1952 г. в пет тома в Загреб1, а по-късно се появяват и други издания2.

Във Виена, столицата на Дунавската монархия, е естествено присъствието 
на учени от славянски произход – въпреки че статусът на славяноезичното 
образование за чехи, словаци, словенци, хървати, сърби преминава през 
трудни политически битки за правото на културна автономия. Видни дейци на 
възражданията на своите народи са всъщност първите изследователи на техните 
езици, книжовност и фолклор. 

Непосредственият период след Първата световна война не може да се 
охарактеризира еднозначно за Виенската славистика. Първо, славянските 
народи вече имат самостоятелни държави и отпада интересът за следване на 
славянска филология в същия обхват, а младите поколения се насочват към 
университетските центрове, които се утвърждават в техните страни. Наред с 
това се очертава тъжната съдба на някои преподаватели, като особено остри се 
очертават проблемите с доходите или с пенсиите на възрастните професори – 
последица от разпада на империята. Една част от преподавателите в активна 
трудова възраст напускат Виена и се установяват в университетите в Бърно, 
Загреб, Любляна. Писмата на В. Ягич са свидетелство за общата картина 
на следвоенния живот и за реорганизацията на държавното управление в 
територията, останала от Австро-Унгария. Ученият продължава да работи, а 
писмата до близките му съдържат данни за трудностите в живота на един вече 
възрастен вдовец, за чието ежедневие полагат грижи икономка или иконом. 
Дъщеря му Станка е омъжена за професор Милан Решетар, който се премества 
в Университета в Любляна. Ягич променя отношението си към някои колеги от 
страни, застанали на противоположната страна по време на войната, отнася се 
критично към новото следвоенно време. 

Библиотеката на Ягич има интересна съдба, която може да се сравни 
със съдбата на изгнаник. С годините ученият е натрупал няколко десетки 
хиляди заглавия – както за конкретната научна работа, така и от по-широк 
периметър научна и художествена литература, изпращана от авторите за 
рецензии и отзиви. Навършвайки 80 години и оставайки на практика почти 
без средства за ежедневните разходи, Ягич взема решение да я предостави на 
някой от „младите“ университети на новосъздадените славяноезични държави. 
Швейцарски антиквар оценява книгите му, около 12 000 тома, на 21 хиляди 
1 Korespondencija Vatroslava Jagića, knj. 1-5, Zagreb, 1952.
2 Между Ватрослав Ягич и проф. Любомир Милетич е имало активна кореспонденция, 
като от нея са познати днес 84 писма на Л. Милетич до Ватрослав Ягич, налични в 
архива на Ягич. Архивът на Л. Милетич с писмата на В. Ягич до него е унищожен по 
време на бомбардировките над София през 1944 г. [вж. Божинова 1996].
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швейцарски франка. Университетът в Бърно, към който първоначално насочва 
предложението си, не довежда преговорите докрай. С Любляна също не се стига 
до разговори по същество, а в някои писма се споменава и София. Но Ягич не 
одобрява пренасянето на старини от съседни територии в София по времето, 
когато българските войски са били по тези земи. По това време в Сърбия 
министър на просветата е професорът по литература Любомир Стоянович. 
Преговорите завършват с успех: правителството заплаща сумата и в 70 сандъка, 
плюс шкафовете, библиотеката е пренесена в Белградския „Филологически 
одсек“ на Университета. По-нататъшната съдба на Ягичевата библиотека е 
свързана с различни обстоятелства, повечето функция на приоритетите на 
Одсека за южнослявянски езици на Белградския Филологически факултет 
по времето на Югославската федерация, включително и с късмета, че по 
време на бомбардировките над Белград през април 1943 година крилото на 
сградата с тази библиотека оцелява, но е поразено другото крило, където е 
славистичният сектор с преобладаващо рускоезична литература. В каталога на 
Ягичевата библиотека, който сам по себе си представлява твърде любопитен 
за историята на славистиката обект на систематизация, се съдържат и немалко 
число библиографски единици, чиито автори са български книжовници и 
учени от първите поколения българска интелигенция: Васил Друмев, Христаки 
П. Дупничанин, Марин Дринов, П. Драганов и други. Налични са също така 
редица публикации, посветени на Кирило-Методиевото дело, на изследвания за 
българския език, фолклор и традиции от чужди автори от 19. и началото на 20. 
век. Въпреки десетилетното съществуване на българистика като университетска 
специалност именно в този одсек/отделение, досега обработката на тази част от 
каталога на Ягичевата библиотека не е предизвикала изследователски интерес.

В началото на септември 1895 година Ватрослав Ягич пристига в Белград 
и това негово посещение се превръща във водещо събитие за научните и 
интелектуалните кръгове на сръбската столица, за още няколко града, както и за 
духовните братства в няколко емблематични манастира. Посрещнат е на високо 
държавно ниво, с него желаят срещи и разговори представители на просветния, 
научния и културния елит, като една част са възпитаници на Виенския 
университет и на Виенската славистика. Милан Миличевич3 прави подробно 
описание на това пътуване и на срещите на Ягич в рамките на 40 страници, 
които са публикувани като самостоятелно книжно тяло. Екземпляри от него 
притежават Националната библиотека в София и Университетската библиотека 
на Софийския университет4. 
3 Милан Миличевич (1831 – 1908) е книжовник, изследовател и общественик, един 
от дейците на Сръбското научно дружество, учредено в 1864 като продължител на 
Дружеството за сръбска словесност (1841) и прераснало в Сръбската кралевска академия 
(1887); член на академиите на науките в Петроград и Загреб, също председател на 
археологическото дружество и член в други обществени и културни организации. Пътува 
из всички сръбски области и из пограничните райони с българските и черногорските земи, 
в Русия и в други европейски страни; бил е надзорник на училищата; провежда теренни 
езикови и етнографски изследвания; публикува над 100 заглавия в областите филология, 
история, етнография и други. Има трайни контакти и с български интелектуалци.
4 Д-р Ватрослав Јагић у Србији и у Софији. Написао М. Ђ. Милићевић (одштампано из 
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На 9 септември 1895 г. от Белградската железопътна гара по посока София 

тръгват Ватрослав Ягич, проф. Любомир Стоянович и Милан Миличевич. 
Пътуването през сръбско-българската граница, съдейки от по-нататъшни 
коментари, е било предварително организирано със съдействието на българската 
легация в Белград, където служител с име Сърмаджиев им е издал „открит лист“. 

Авторът на този своеобразен пътепис разказва как през целия път В. 
Ягич се интересува от топонимията по маршрута и от селищата, през които 
минава влаковата композиция, също и от друга историческа и етнографска 
информация. Крагуевац е първата спирка по пътя и там видната група е 
посрещната от директора на гимназията. Описва се в детайли програмата им 
и посещенията на църковни и исторически обекти, свързани със сръбската 
история. На 10 септември продължават с файтон по маршрута Кралево – Жича 
– Врнци – Любостиня – Крушевац – Сталач – Ниш. Следва описание до детайли 
на срещите с местни просветни дейци и интелектуалци, на посещения на 
исторически и църковни обекти, напр. значимия за народната памет манастир 
Жича и под. В Ниш групата пристига на 12 септември и е посрещната от 
директора на гимназията с ученици, дошли да видят светилото на славянската 
наука. И тук разглеждат забележителностите на града и околностите: Кулата 
с черепи на убитите въстаници по време на въстание от началото на 19. век, 
крепостта, новата голяма църква и под. На 13 септември следва посещение на 
Пирот. Тук в описанието има едно отклонение, свързано с интереса на Ягич 
към теренното събиране на езиков материал за запознаване с тайния език на 
зидари и занаятчии. В текста от стр. 88 до 95 следва речник като вмъкнато 
приложение с лексика и диалози от теренно събиране по линията Крагуевац – 
Парачин – Кралево – Ниш – Лесковац. Вмъкнатият на първо четене не на място 
според темата на публикацията речников и тематичен материал, явно е останал 
непознат за занимаващите се с тайните говори и шатровачкия език, който има 
устойчива биография в определени балканославянски региони.

На 14 септември, Кръстовден, с влак тримата учени продължават по пътя 
Ниш – Цариброд – София. От гледна точка на днешните междусъседски граници 
е любопитно описанието как изглежда границата: виден е само един побит 
граничен камък; наричан от народа белег и нито от едната, нито от другата му 
страна има каквато и да било ограда, преграда или подобно. Този камък обаче 
е след Пиротското поле преди Цариброд, който е описан като място, където 
веднага си проличава, че са в друга „земя“ (през 1895 г. градът е в рамките на 
българската държава, до решенията на Ньойския договор от 1919 г.). Усмивка 
предизвиква описанието как се върши паспортният контрол, който впечатлява 
Ягич като личност, формирала навиците си за обществено поведение и 
комуникации в друга среда. Още със спирането на гарата в Цариброд пътниците 
забелязват, че тук царят други порядки. Митничарите събират паспортите и 
всички пътници слизат, за да им се прегледат документите и багажите. Самата 
процедура на непреглеждане заради открития лист, с който пътуват тримата 
пътници, продължила по-дълго от преглеждането на документите и багажа 

годишњице XV). У Београду, Државна штампарија Краљевине Србије, 1895.
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на останалите пътници. Описана е също процедурата по вписване на данните 
на пътниците от трима гранични офицери и помощници и следва коментар за 
усещането, че се намират на някоя руска гранична точка. 

Влакът продължава пътя си и след боаза на Драгоман, след описанието 
на възвишението Три уши и природата около Сливница навлизат в прочутото 
Софийско поле, което също е описано във възторжената тоналност, която 
излъчва целият текст. На Софийската гара гостите са посрещнати от български 
книжовници, учители, учени – между тях и Ягичеви ученици от Виена. Още на 
„големия“ мост (Лъвов мост) забелязват големите промени в столицата. София 
е видимо преобразена според Миличевич, който е идвал през 1879 и 1880 г. и 
той не може да разпознае някои места. В духа на описанието на детайлите е 
посочено, че в хотел „България“ има безупречна чистота, а „сметките се пишат 
на немски“?!? 

След отдих и протоколно минаване през сръбското консулство видните 
гости се отправят на среща с министъра на просветата Константин Величков5, 
който първо е директор на народното просвещение в София (1884 – 1886); после 
министър в обединеното българско княжество (1894 – 1897). Наред с по-общите 
за подобен случай теми в разговора се вмъква въпросът за правописа: „всички 
под някаква форма се оплакваха от правописа“ (стр. 99). Всички участници 
в срещата, на която присъстват и български професори, чиито имена не се 
посочват, подхващат дискусия за важния тогава правописен въпрос, смятан за 
ключов в комплексните държавни устройства на младите съседни държави. Това 
фактически е въпрос, свързан с устойчивото налагане на езиковата норма поради 
все още слабата й унифицираща сила над разнообразната диалектна практика, 
която се преодолява с нарастване на броя грамотни поколения. К. Величков 
споделя, че дал разпореждане за съставяне на комисия, която да предложи 
единен правопис. В дългия разговор за правописната реформа събеседниците 
обсъждат опита си как да се състави правопис, отразяващ народния говор и че 
тук предимство трябва да имат компетентните познавачи на езика. Ягич дава 
пример с реформата на Караджич, която, след 50 годишна съпротива, все пак 
се налага. Като прави уговорка, че не навлиза в спецификите и конкретните 
препятствия пред задачите на единния български правопис, гостът споделя, че 
българите биха могли да почерпят от опита и резултатите, които е постигнала 
правописната реформа на Вук Караджич. Според него подобен ход за близък 
до народния език български правопис би могъл да се наложи с помощта на 
авторитетен писател, пишещ с народен правопис. Събеседниците от българска 
страна споделят, че тази идея среща сериозна опозиция – авторитетите и тези, 
които ги следват, не приемат да се напусне драстично традицията, свързваща с 
черковнославянския език. М. Миличевич сравнява разговора на Ягич по темата 
и изобщо тази среща с респекта към негова лекция в аудитория. След тази 
професионална по характера си среща е описана кратката разходка из града: 
5 Константин Величков (1855 – 1907): обществена, разностранно развита и инициативна 
личност в областта на литературата, културата и изобразителното изкуство; оставил 
трайни следи в българската политика и в управлението на българското образование, вкл. 
с основаването на Държавното рисувално училище (Художествената академия).
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централната част, сградата на Висшето училище, рушащата се църква Св. София. 

Вечерта приключва с гостуване у проф. Иван Шишманов, австрийски и 
немски възпитаник, където са поканени видни интелектуалци. Тук е и писателят 
Иван Вазов, който на 24 септември ще отбележи 25 години творчество. Тъй 
като домакинята, съпругата на проф. Шишманов е рускиня, преобладаващият 
език на вечерта е руският, в знак на уважение. Но се говори също на немски, 
френски, български и сръбски. На вечерята присъстват също 5-6 красиви 
жени интелектуалки, госпожи и госпожици, „коя от коя по-хубава“. Сред тях 
обаче се отличавала съпругата на покойния министър Белчев (Мара Белчева 
е завършила девически институт във Виена и свободно говори немски език). 
Проф. Л. Стоянович, впечатлен от красотата и богатството на темите за разговор 
на вечерята, коментира интелектуалните качества на българките, които дори 
изпреварвали сръбкините. 

На 15 септември програмата на гостите започва с посещение в църквата 
Свети Крал (Света Неделя), където се съхраняват мощите на най-щедрия 
представител на династията на Неманичите. Този факт е поредното доказателство 
за дългите връзки между двата народа. Следват разглеждания на църквата „Св. 
Петка“, на джамията в центъра на София, на църквата „Василика“, превърната 
съвсем неотдавна в гробница на княз Батемберг6 – което е придружено с 
коментар за свидетелството на народната благодарност. Описвайки разходката из 
Софийските улици, Миличевич подчертава красотата и цветовото разнообразие 
на шопските мъжки и женски носии, както и впечатлението, което е възпроизвело 
върху двамата професори женското облекло литак от Трънския и Знеполския 
край, с тъмния цвят на сукмана и блестящите ширити.

Следобедът, отново с проф. Шишманов, е отреден за посещение на 
Боянската църква. Впечатлени от разгледаните фрески, гостите правят сравнения 
със сръбските църкви от 14. век и намират близост в надгробните кръстове с 
такива в околностите на Крагуевац и Чачак.

На 15 септември домакините организират нещо като официална прощална 
вечеря в ресторант „България“, на която са поканени около 40 български 
интелектуалци, „хора на науката и книгата“, от всички политически партии. 
Начело на масата седи министър К. Величков, от едната му страна е В. Ягич, от 
другата – М. Миличевич. В наздравиците се говори за близостта между българския 
и сръбския език, за разбирателство и партньорство, за междусъседски отношения 
в духа на добросъседството. В речта си министър Величков, която произнася 
отчетливо и е била напълно разбираема за гостите, изрежда заслугите на всеки 
един от тях за науката, културния напредък, обществения живот, съседските 
отношения и т.н. В наздравиците си проф. Ив. Шишманов и проф. В. Ягич 
взаимно очертават най-важните заслуги на всеки един за науката и напредъка 
изобщо. В. Ягич говори за запознанствата си с български учени и книжовници, 
за приятната изненада от вида на София. Иван Вазов споделя, че се е учил да 

6 Абдикиралият след Съединението на България през 1885 г. княз Александър Батенберг 
(1857 – 1893), управлявал от 1879 до 1886 г., почива в Грац, Австро-Унгария. Тялото му  
е пренесено и поставено в гробница мавзолей в София, в посочената някогашна църква.
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чете на сръбски език по книгите на М. Миличевич, който на свой ред говори 
за приноса на Вук Караджич българският език да бъде научно представен7, за 
печатането на български книги в сръбското княжество, за приноса на конкретни 
писатели за взаимното опознаване, за нуждата по-бързо и по-облекчено да се 
осъществяват контактите и снабдяването с книги, които могат да се четат и в 
оригинал. Тостът на проф. Беньо Цонев, също ученик на проф. Ватрослав Ягич, 
е в същия дух. Миличевич коментира в пътеписа си, че българите са повече 
информирани за сръбските литературни и културни процеси и познават по-добре 
сръбската литература, отколкото сърбите българската. Проф. Л. Стоянович, 
впечатлен от чутите изказвания, също произнася кратка реч, в която подчертава, 
че най-важната бъдеща задача и желание както на интелектуалците, така и на 
народите, е хървати, сърби, българи да постигат разбирателство и да имат общи 
цели за напредък. Тези му думи пораждат всеобщо одобрение. 

На 16 септември, последния ден от пребиваването в София, гостите 
посещават Музея, поместен в някогашна джамия с девет оловни кубета (днес – 
Археологическият музей, бел. авт.), Народната библиотека, вземат си довиждане 
с министър К. Величков и с други познати и отиват на обяд в дома на строителния 
инженер Иван Несторов. Придружават ги проф. Ив. Шишманов и г-н Георгиев, 
философ. Домакинът също изразява радостта си от осъществената мечта да види 
тези важни личности в своя дом, защото ги познава от написаните книги, знае за 
тях от следването си в чужбина. Съпругата на инж. Несторов, която се увлича по 
немската философия и Ничше, моли всеки да напише нещо за спомен в паметен 
албум. Миличевич цитира написаните похвални думи и комплименти за София, 
за домакините и за прекрасните впечатления. Към 15 часа отново голяма група, 
също семейства с децата си, изпраща гостите на Софийската ж.п. гара. 

След завръщането в Белград на 18 септември е организирана голяма 
официална вечеря за 70 интелектуалци в чест на големия учен славист Ватрослав 
Ягич. На 19 септември Ягич отпътува към Виена и това е единственото му 
посещение в Сърбия и България. 

Милан Миличевич завършва своя „пътепис“ на 29 септември 1895 г., под 
силното въздействие на преживяното и на личността на Ягич. Отзвуци за тези 
събития в живота на сръбската и българската интелигенция има в периодичния 
печат на двете страни.

Цитирана литература

Божинова 1998: Божинова, Р. Любомир Милетич до Ватрослав Ягич. Писма 
1896-1914. Съставителство, превод от хърватски, уводна статия, обяснителни 
бележки Р. Божинова. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 1996.
Генчев 1991: Генчев, Н. Българска възрожденска интелигенция. София: УИ Св. 
Климент Охридски, 1991.

7 За пръв път научно описание на народния български език се появява в началото на 1822 
г. в студията на Вук Краджич „Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници 
на всички езици и наречия, с особен оглед към българския език“, която е приложение 
към вестника „Новине Србске“, печатан във Виена.



Отговорността пред езика
Лаптева 2015: Лаптева, Л.П. И.В. Ягич (1838 – 1923) в оценках русских 
современников последней четверти 19. – начала 20. века. // Славяноведение 2, 
2015 г., 66–81.
Кореспонденция 1952: Korespondencija Vatroslava Jagića, knj. 1-5, Zagreb, 1952.
Миличевич 1895: Д-р Ватрослав Јагић у Србији и у Софији. Написао М. Ђ. 
Милићевић (одштампано из годишњице XV). У Београду, Државна штампарија 
Краљевине Србије, 1895.
Мурдаров 1984: Мурдаров, Вл. Ватрослав Ягич и Любомир Милетич. – 
Български език, 1984/1.
Мурдаров 1988: Мурдаров, Вл. Виена и началото на българската 
езикословна наука. София: Народна просвета, 1988.
Мурдаров 1991: Мурдаров, Вл. Мюнхен и развитието на българското 
езикознание. София: Логис, 1991.
Мурдаров 1999: Мурдаров, Владко. Виенската славистика и българското 
езикознание 1822-1849-1918. Пловдив: Пигмалион, 1999. 
Попов 1982: Попов, К. Научното дело на видни български езиковеди. 
София: ДИ Народна просвета, 1982.
Ягич 1930: Спомени мојега живота. Написао В. Јагић. Део 1838 – 1880. 
Београд: Издање Задужбине д-ра Николе Крстића, 1930.



Книга 5, 2018
ГЛАГОЛИТЕ „ВЗЕМАМ“ И „ХВАЩАМ“ ВЪВ ФУНКЦИЯТА НА 
СПОМАГАТЕЛНИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И В ДРУГИ ЕЗИЦИ

Хетил Ро Хауге
Университет Осло, Норвегия

Йовка Тишева
 Софийски университет „Св. Климент Охридски”

„VZEMAM” AND “HVASHTAM” AS AUXILIARY VERBS IN BULGARIAN AND 
OTHER LANGUAGES
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Abstract: The object of this study is the verbs vzemam/vzema and hvaštam/hvana 
when used in constructions with a conjuction and a second verb that are similar to complex 
predicates in some features. In these constructions the first verb is semantically bleached and 
pеrforms a role that is in many respects similar to that of auxiliary verbs: vzeh da se draznya; 
hvana da se čuva šumtenie na voda.

Keywords: auxiliation, semantic bleaching, “light verbs”, pseudocoordination, verb 
seriali zation.

Въведение
Обект на изследването са глаголите вземам/взема и хващам/хвана, 

когато се употребяват в конструкции със съюз и втори глагол, сходни в някои 
структурни отношения със съставните глаголни сказуеми. В тези конструкции 
първият глагол се десемантизира и изпълнява роля, в много отношения близка 
до тази на спомагателните глаголи: взех да се дразня; хвана да се чува шумтение 
на вода. Подобни процеси на десемантизация се наблюдават и при т.нар. 
глaголи за положение (posture verbs): стоя/лежа/седя: Той лежи и мързелува 
цяла година вече [Кутева 1999]. В литературата се срещат различни термини 
за означаването на феномена. В редица публикации Кутева [1998, 1999, 2001] 
представя процеса като auxiliation („спомагателствуване“); Ванебу [2003] говори 
за pseudocoordination (псевдокоординация); Вайс [2012] за verb serialization 
(сериализиране на глаголи), а Виклюнд [2009] и Брьокер [2013] пишат за 
скандинавски light verbs (леки глаголи).

Разпространение
Конструкциите с вземам/хващам според Косериу [1966] се срещат в 

почти всички германски езици с изключение на британски английски, немски и 
исландски. Пример от норвежки език [Ванебу 2003]:

(1) Vi tok og solgte huset
Ние взехме и продадохме къщата

В британския английски се употребяват конструкции с минало време на 
гла гола to go + and: 

(2) He’s gone an’ invited some bigwigs from Uberwald (Terry Pratchett, Carpe 
Jugulum)

Взел, че поканил някакви си тежкари от Юбервалд (Български превод, 
Тери Прачет,. Захапи за врата. Прев. Вл. Зарков. София: Изд. Вузев, 2002).
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Ограничения в скандинавските езици
 В изследванията на скандинавските езици се отбелязват някои семантико-

синтактични ограничения за елементите в конструкциите. Те са аналогични 
в трите езика, затова тук ще бъдат представени само примери от норвежки. 
В норвежки език подлогът трябва да е със семан тичната роля агенс, затова 
конструкции с подлози нелица, пасивни конструкции или конструкции с 
експериенцер не се допускат [Ванебу 2003: 171–177]:

(3а) *Veien tok og svingte
Пътят взе и зави

(б) *Hun tok og ble påkjørt
Тя взе и беше прегазена

(в) *Hun tok og følte at det var galt
Tя взе и почувства че то беше неправилно

В блогове и социални медии се срещат обаче отклонения от изискването 
за подлог със семантична роля агенс. В следващите примери подлогът е изразен 
с име, назоваващо апарат или компютърна програма, и затова може би не 
е изненадващо, че на такива подлози се приписва семантична роля, която се 
свързва с одушевен съзна телен вършител :

(4а) Den tar og forbedrer stereoperspektivet
Той [усилвателят] взема и подобрява стереоперспективата

(б) programmer som tar оg konverterer .movfilmer til .avifilmer

програми които вземат и конвертират .mov- 
филми в .аvi-

филми

(в) Om du IKKE har oppdatert tlf til 3.1 så tar pwnage og
Ако ти не си ъпгрейдвал тлф на 3.1 тогава взема pwnage и

forbereder firmwaren
подготвя фърмуера

Конструкции в българския език
На скандинавските конструкции с глагол и съчинителен съюз ta og/tage 

og/ta och в българския език съответстват конструкции с два глагола като първи 
елемент, следвани от различни съюзи: хващам/хвана + подчинителен съюз да, 
че или съчинителен съюз та; и вземам/взема + подчинителен съюз да, че или 
съчинителен съюз та. 

Хващам да/хвана да
Конструкцията хващам да/хвана да + глагол се тълкува в речниците 

като синоним на започ вам/започна. В по-новите речници тя се определя като 
диалектна или разговорна. В по-старата литература се срещат и употреби, които 
не могат да се харак теризират като диалектни (в Геровия речник също не се дава 
такова определение на хващам да/хвана да + глагол):

 (9а) Той седна, здрависа неколцина и хвана да слуша с тържествующ 
вид. (Ив. Вазов, Под игото)

 (б) Велико и Стоян приготвиха пушките си и хванаха да се ослушват 
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 (в) Знам, че като повървяхме така в пещерата, хвана да се чува шумтение 
на вода. (Васил Манчев, Спомени. Дописки, писма)

 (г) Очите на отпущеника потъмняха, стар яд се пробуди в него и хвана 
да го души за гърлото (Петко Тодоров, В сянката на Назарянина)

 (д) Подир половина час газене през търсавището, пътят хвана да се 
издига по хълма (Ив. Вазов, В недрата на Родопите)

 (е) Хвана да му се струва, че тайнствената фигура има очертанията на 
Емексиз Пехливана – убития. (Ив. Вазов, Под игото)

От тълкуването в речниците на конструкциите с хващам/хвана да (или 
фана да) като синоним на започвам/започна може да се направи предположение, 
че в тях вторият глагол трябва да е от несвършен вид. В съвременния български 
език обаче, особено в неформални контексти, се срещат примери и с глаголи от 
свършен вид:

(10а) От друга страна ми е малко смешно, че офроуд машина може да хване 
да се счупи при паркиране с 10 км назад при 3-5 см неравност (Twitter)

(б) Криско няма ли да хване да направи/научи някоя нова рима.... (Twitter)
(в) ами да хванат да се сетят да канят известни на почивка, на Линдзи 

Лоън ѝ е пълен инстаграма със снимки от Търция и с Ердоган (Twitter)
(г) освен тва нема ни една фуста да фане да сготви някое от тия манджи, 

дето ги гледат. Само цъкат и гледат. (Twitter)
(д) Вместо да махат закона, да хванат да се стегнат и да глобяват когато 

не се спазва. (dnes.bg, коментар от читател)
(е) Сега домашното по leadership training, като един лидер, да фана да го 

outsource-на към Китай, примерно. (Twitter)
(ж) От скука е така ше фана да го разглобя е тва...и да видя кво има 

отвътре... (Twitter)
(з) Не мога повече! Ще фана да се напия! (photo-forum.net)
Употребата на свършения вид ни поставя пред един парадокс. Речниците 

дават тълкуване на конструкцията като „започвам“; в Академичната граматика 
(ГСБКЕ т. II) в § 376 пише: „Свършените глаголни форми не могат да се появят 
в съчетание с глаголи, означаващи фазовост на процеса (т.е. показващи начало, 
продължение или край на действието). В такава позиция може да се появи само 
несвършен вид, напр. поч нах/почвах да пея, но не и *почнах да изпея“. При тази 
ситуация има две алтер нативи: или хващам/хвана в разглежданите конструкции 
не означава фазовост, или изводите в граматиката и описанията в речниците 
трябва да се актуализират.

Хипотезата, че разглежданите конструкции са съставни сказуеми, също 
не полу чава потвърждение. За разлика от съставните глаголни сказуеми, при 
които и двата глагола трябва да имат едно и също лице (вършител, подлог), 
конструкциите с хващам/хвана се срещат и в примери, в които двата глагола са 
в различни лица:

(11а) – Какво може да работи такъв дегенерат? Понякога пасе козите, […] 
А от два месеца, откакто сме в Захариево, хванахме го да ни помага: пренася 
декори, релси, материали, (Хаим Оливер, Фалшификаторът от черния кос, 
1984) 
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(б) За Нова година ме хванаха да правя карикатура за в. „Искра“, а от Ст. 

Загора дойдоха да вземат изказване за младежта по случай случая. (Чудомир, 
Дневник 1947-1967, 1994)

(в) аз ше го държа, ти обличаш :)) и после ще го хванем да ни сервира 
виното :) (Twitter) 

(д) Все пак ако някой верно го е правил по-скоро ще го хвана да ме научи 
как се прави (варианта с поощряването) ;) (motoforum.bg) 

Хващам се да/хвана се да
Възвратният глагол хващам се/хвана се има сходни тълкувания като 

показател на фазовост (начална фаза) в речниците, но за разлика от хващам 
той не се определя нито като диалектен, нито като разговорен. Представянето 
на речниковото значение не е само с глагол, а със съответстваща конструкция: 
„залавям се/започвам да върша нещо“. И при глагола със се често вторият глагол 
е от свършен вид, даже и в примера в СТР: „Хванах се да почистя“. Това показват 
и примерите от корпуса, съставен за целите на настоящия текст:

(12а) Какви проблеми трябва да разреши авторът, който се хване да проучи 
архитиповете, обсебили нашите души през изтеклото хилядолетие? (анотация 
на книга, helikon.bg)

(б) Това лято се хванах да направя някой друг ъпгрейд и въпреки че за 
всичко питам и проверявам по три пъти, пак се намери какво да ме спъне. (http://
www.mtb-bg.com/forum)

Вземам/взема + да/че/та
В конструкцията вземам/взема + да/че/та вторият глагол също може 

да е както от несвършен, така и от свършен вид. Свършеният вид обаче е 
сравнително рядък: от 636 примера с взе да от Българския национален корпус, 
в който художествената литера тура до 2006 г. съставя около 22 милиона думи, 
само два примера са със свършен вид:

(13а) Един депутат взе да прочете нещо от конституцията; от десет 
страни му извикаха: „Лъжеш!“ (Симеон Радев, Строителите на съвременна 
България. Том 1)

(б) Скоро дойде и Рачковият баща, разтласка тълпата, взе да дън[н]е 
вратата, за да извади сина си. (Ив. Вазов, Под игото).

И в по-нови текстове се срещат примери с втори глагол от свършен вид:
(14а) Вчера взех да почистя тревата около кошерите, но не успях. (pushalka.

com/forum)
(б) Взе, че ме хвана страха да не вземат да ни закрият клуба (clubs.dir.bg)
(в) [...] върнах й, каквото имах да й връщам и взех да прегледам Ортегата 

и гасет, докато си проверявам имейла и приказвам с международниците [...] 
(Николай Бойков, Писма до Петър)

Освен със започвам да в речниците се посочва и друго тълкуване: неочак-
ваност на действието, изразено с втория глагол. РБЕ посочва това значение за 
кон струк циите и с трите съюза, а БТР – само при че и та.

(15а) Националите ни по футбол взеха, че победиха. (trafficnews.bg).
(б) Очакваха да завали сняг, а то взе, че изгря слънце. (Twitter)
Неочакваност може да се изрази и с конструкции с втори глагол в минало 

несвършено или в сегашно време :
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(16а) просто взе че задаваше мн[ого] въпроси за които не бях подготвена 

(Twitter)
(б) реших да #Фолна някъв #форенър, а тази па взе, че ритуитва всяка 

секунда някви интелектуалци :-/ (Twitter)
Когато вторият глагол е в отрицателна форма, като неочакван се представя 

фактът, че действието не се е реализирало. В анализирания корпус тези примери 
са с първи глагол в минало свършено време, а при конструкции със съюза че 
това е времето и на втория глагол:

(17а) И в един момент: „Ах, ама Исус взе, че не дойде, когато ние Го ча-
кахме. (блог, poucenia.wordpress.com)

(б) Колкото и да се опитвах, макар и нецеленасочено, да убия блога си, 
то взе че не се получи.(блог, kajimidatikaja.wordpress.com)

Примери с взех че + глагол в минало свършено време са по-често срещани, 
а вторият глагол означава неволеви действия:

(18а) докато обмислям как да го направя по-оригинален, взех че го 
забравих! (Twitter)

(б) Гледах го първите 20 минути и взех, че заспах...тотална боза (Twitter)
(в) От толкоз гледане на йога снимки взех че огладнях;) (Twitter)
(г) пратих мъжа си за картофи, а него взе,че го блъсна кола (Twitter)
Анализи на значението на конструкцията
Виклунд [2008, 2009] анализира изречения с „леки глаголи“ като пример 19:

(19) John tog och läste en bok.
Йон взе и чета мин.вр. неопр. член книга

Според нея има известна емфаза на началото на действието, изразено от 
втория глагол, а понякога и елемент на изненада, неочакваност или внезапност на 
действието. Изненадата зависи от събитийната структура на глагола (напр. дали 
означава процес, или промяна) и от прагматичните заключения за споменатото 
събитие (pragmatic inferences about the particular event involved) [2009: 183]. 
Кънчев [2010: 3] е на подобно мнение: “взе че написа = написа + внезапно 
(изненадващо, неочаквано).

Проблемът с анализите и термините, които използват различните автори, 
осо бено с представянето на значението чрез термина изненада, е, че липсват 
примери с глаголи в първо лице. Виклунд [2008, 2009] дава само примери с 
глаголи в трето лице.

Вместо да използваме термина изненада с положителните му конотации, 
ще е по-добре да обърнем внимание на прагматичните заключения, които могат 
да се изведат от контекста, в който се реализират конструкциите. Позовавайки се 
на Кънчев [2010], който добавя и определението неочаквано в характеристиката 
на значението, с малко уточняване можем да направим предположението, че 
вторият глагол означава действие или състояние, което е в разрез с нечии 
очаквания – или на лицето, изразено с подлога на първия глагол, или на 
други участници в прагматичната ситуация.1

В примерите 29а-в с конструкцията вземам/взема че не се изразява изне-
нада, а разминаване между очакванията на говорещия (подлог) и реалното 
1 Благодарим на доцент Емел Тюркер-Фан дер Хейден за дискусия, водеща до това 
заключение.
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състоя ние на нещата:

(29а) Мислих, мислих: нито време имам да ги снема всичките, нито 
материалът ще ми стигне, а Пловдив – далеч! Па взех, че си фотографирах 
един помак с брада, един с чалма, един мустакат и едно кьосе. (Чудомир, 
Фотографът)

(б) Взех че преведох статия. Колко несвойствено за мен. (Блог, izrud.com)
(в) Подведох се по коментарите и взех, че го прочетох. Съжалявам, че го 

направих. (chitanka.info, читателски коментар 
Представените вече примери 18б-в с втори глагол, означаващ неволево 

дейст вие взех че заспах, взех че огладнях, също могат да бъдат анализирани по 
този начин – за лицето (подлогът) на първия глагол в тези примери действието, 
представено с втория глагол, е неочаквано. 

В анализирания корпус обаче има и примери, в които мотивацията за упо-
требата на конструкцията не винаги може да се свърже с елемента на изненада:

(30) Здравейте. Моля за съвет! Взех че измих двигателя на VW BEETLE, и 
сега свети лампата на двигателя. (forum.vwclub.bg)

Историята на конструкцията
Косериу [1966] предполага, че конструкцията се е разпространила от 

гръцки език, и то от старогръцки, а основание за това твърдение е фактът, че в 
този език и в няколко от езиците, в които конструкцията се среща, се използват 
два глагола: един за приемане (вземам) и друг за по-активно усвояване (хващам).

Ванебу [2003] възразява, че при тази хипотеза е странно конструкцията да 
е много по-честа в скандинавските езици отколкото в по-южните от тях немски 
и анг лийски език. Освен това няма свидетелства за преки гръцко-скандинавски 
контакти, чрез които конструкцията да навлезе в говоримия език. Той предполага 
вътрешно езиково развитие като резултат от общолингвистични тенденции и 
посочва, че дори ако даден език е първоизточник, конструкцията трябва да е 
възникнала в него по някакви вътрешни за този език принципи.

Конструкцията се среща още в средновековната писменост в Скандинавия 
[Ванебу 2003: 180], което потвърждава нейния старинен произход:

(31а) Taka nú ok herja Nordymbraland (XIII в.)
Вземете сега и грабете Нортъмбърланд

(б) Taka þeir nú ok brenna hvsin. (XIV в.)
Вземат те сега и запалват къщите

Заключение
Очевидно е, че конструкциите, които са обект на представяне тук, 

са по-разпространени в българския език от колкото в скандинавските, като 
синтактичните ограничения за структурата и употребата им са по-малко. Освен 
това те се образуват не само с вземам/взема, а и с хващам/хвана, докато съответ-
ните норвежки хипоними на ta, gripe и fange (хващам; ловя), не участват в 
подобни конструк ции [Ванебу 2003: 179]. В норвежки език обаче се наблюдава 
тенденция към разширяване на употребите, като някои от синтактичните 
ограничения започват да се нарушават в неформалната писмена комуникация.
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Abstract: One of the most problematic and difficult aspects of translating Bulgarian 
literature into Turkish language is the translation of diminutives as they are not so much preferred 
and used in spoken Turkish language. The following study compares and analyses the forms 
and functions of the diminutives in both languages as well as their semantic equivalence and 
frequency of use. It further discusses the possible aspects of literary translation (conveyance of 
meaning) of the physical and emotional diminutives from Bulgarian into Turkish.

Key words: diminutives, Bulgarian language, Turkish language, literary translation, 
comparative analysis. 

През последните години съпоставителните лингвистични изследвания 
нарастват в международен аспект. Едно от тях е за деминутивността, привличаща 
вниманието на изследователите най-вече към езиците, в които тя има богат 
морфологичен израз. Предмет на настоящото изследване е синтетичната 
деминутивност в българския и турския език, начините на нейното изразяване 
и честотата на употреба на умалителните1. То е ориентирано към съвременното 
състояние на тази категория в двата езика, като особено се набляга върху 
изразяването ѝ в турския език. Основава се на преводен корпус, който се 
сравнява с оригиналните български художествени произведения и на текстовете 
на четирима турски класици. На базата на съпоставителния метод се представят 
количествени статистически данни.

Досега няма публикувани проучвания за умалителността в българския 
и турския език в съпоставителен аспект. Не съществуват констатации за 
приликите и разликите на деминутивите в двата езика, за семантиката на 
словообразувателните афикси, за евентуални влияния. Не е бил разработван 
проблемът за преводната еквивалентност, за видовете преводни трансформации, 
средства и механизми за предаване на умалителността (физическа или 
емоционална) при превеждане на български художествени текстове на турски 
език.

В турската лингвистика деминутивността не е добре проучена и 
анализирана както в книжовния език, така и в диалектите. Все още продължават 
усилията за групиране на умалителните от семантичен аспект, голям брой 
деминутиви не са включени в речниците [Коч 2000: 505–514]. Няма публикувани 
сериозни изследвания за полисемантичността на умалителните маркери и 
за емоционално-стилистичната умалителност. Не са реализирани конкретни 
изследвания върху честотата на употреба на умалителните съществителни, 
прилагателни и наречия в живата разговорна реч, където те не се срещат много 

1 Изследването обхваща само умалителните съществителни, прилагателни и наречия.
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често.

В процеса на преподаване ясно се вижда, че темата за деминутивите в 
българския език и по-точно въпросът за тяхната еквивалентност в турската 
разговорна реч и художествената литература съвсем не е лесна за студентите, 
макар че от морфологична гледна точка няма голяма разлика в начините на 
кодиране на умалителността. Наблюденията над преводаческата практика 
показват, че предаването на синтетичната деминутивност с всичките ѝ нюанси 
затруднява и опитни преводачи на художествена литература, родени и израсли 
в България.

Днес най-продуктивните умалителни суфикси (всеки един от които 
проявява различна степен на продуктивност) за кодиране на деминутивността в 
разговорната турска реч са:

ЗА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ:
-cık [джък] – с фонетични варианти -cik [джик], -cuk [джук], -cük [джюк]; 
-cak [джак] – с фонетичен вариант -cek [джек]; 
-cağız [джагъз] – с фонетичен вариант -ceğiz [джегиз];
-ca [джа] – с фонетични варианти -ce [дже], -ça [ча], -çe [че]) [Коркмаз 2009: 

35–43; 165–166; 250–253; Ергин 2009: 163–167; Бангуоглу 2011: 140; Хатибоглу 
1974: 36–40].

ЗА ПРИЛАГАТЕЛНИ:
-ca [джа] – с фонетични варианти -ce [дже], -ça [ча], -çe [че];
-ca-na [джа-на] – с фонетични варианти -ce-ne [дже-не], -ça-na [ча-на], 

-çe-ne [че-не];
-ca-cık [джа-джък] – с фонетични варианти -ce-cik [дже-джик], -ça-cık [ча-

джък], -çe-cik [че-джик];
-cak [джак] – с фонетичен вариант -cek [джек];
-cık [джък] – с фонетични варианти -cik [джик], -cuk [джук], -cük [джюк];
-msı [мсъ] – с фонетични варианти -msi [мси], -msu [мсу], -msü [мсю];
-mtırak [мтърак] [Коркмаз 2009: 35–43, 341–342, 377–383; Ергин 2009: 163–

167; Хатибоглу 1974: 36-40]
ЗА НАРЕЧИЯ:
-ca [джа] – с фонетични варианти -ce [дже], -ça [ча], -çe [че];
-cak [джак] – с фонетичен вариант -cek [джек];
-cık [джък] – с фонетичен вариант cik [джик];
-ca-cık [джа-джък] – с фонетични варианти -ce-cik [дже-джик], -ça-cık [ча-

джък], -çe-cik [че-джик];
-ca-na [джа-на] – с фонетични варианти -ce-ne [дже-не], -ça-na [ча-на], 

-çe-ne [че-не] [Ергин 2009: 163–167; Коркмаз 2009: 35–43; 465–467].
Много ясно се вижда, че някои от суфиксите служат едновременно за 

образуване на съществителни, прилагателни и наречия. Най-употребяваният 
и най-продуктивен днес умалителен суфикс с фонетичните му варианти е 
-cık [джък]. Той взема много активно участие и при образуване на умалителни 
съществителни за назоваване на географски обекти [Коркмаз 2009: 43, 165–166, 
379; Ергин 2009: 164 ].

Деминутивите в българския и турския език притежават различни 
количествени и качествени параметри. По отношение на категорията 
умалителност в двата езика се забелязват както някои общи, така и някои 
отличителни характеристики. Установяването на най-съществените прилики 
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и разлики на тази категория осветлява донякъде темата за преводимостта или 
непреводимостта на деминутивността в двата езика.

Прилики:
И в двата езика деминутивността има умаляваща, номинативна, 

емоционално-експресивна и стилистична функция. Също така гальовно-
емоционалният компонент на деминутивното значение преобладава над 
умаляващия.

Умалителните в турския език се образуват (единствено) чрез прибавяне 
на деминутивни суфикси към основата на речниковата единица, тъй като той е 
синтетичен и не притежава префикси2. В българския език много малко на брой 
умалителни се образуват с помощта на префикси. В резултат на това съществуват 
еднакви и много близки деминутивни модели.

Морфологично и в двата езика почти всяко качествено прилагателно 
може да образува деминутив. Това важи и за повечето съществителни. Такива 
умалителни граматически са възможни, но са допустими само тези, които са 
се утвърдили в речта и звучат естествено. Същевременно както в българския, 
така и в турския език от отвлечени съществителни много рядко се образуват 
умалителни.

Преумаляването (редупликацията) посредством двойни/удвоени суфикси, 
чрез които деминутивността се засилва и подчертава, се среща и в двата езика и 
начинът на образуването му чрез наслагване е еднакъв. Само с тази характерна 
черта, че в българския преумаляването се проявява при съществителните 
[Васева 1974: 241], а в турския – обикновено при наречията и по-ограничено 
при прилагателните. В турския език умалителни наречия и прилагателни с 
двойния суфикс -ca-cık [-джа-джък] и фонетичните му варианти се образуват 
по следния начин: yakın-ca-cık (много/доста близичко), hemen-ce-cik (веднага) 
и güzel-ce-cik (много/доста хубавичък), ufa-cı-cık (много/доста мъничък). Ето 
няколко примера на деминутиви, образувани с другия двоен суфикс -ca-na [джа-
на] и вариантите му: fazla-ca-na (доста повечко/множко), gizli-ce-ne (много/
доста тайничко) – за наречия и güzel-ce-ne (много/доста хубавичък), tatlı-ca-na 
(много/доста сладичък) – за прилагателни [Коркмаз 2009: 35, 37, 38, 43, 467; 
Бангуоглу 2011: 160–161]. Непременно трябва да се подчертае, че двойните 
суфикси с емоционално-експресивен характер в българския език са с много по-
богата семантика.

В българския език умаляването на сравнителната и на превъзходната 
степен на прилагателните имена и преди всичко на сравнителната степен 
на наречията е честа практика. Макар и много по-рядко в турския език този 
вид умаляване също се наблюдава, но само при сравнителната степен на 
прилагателните и доста ограничено при наречията. Например: daha koyu-
ca (по-гъстичък/по-тъмничък) [Карасу 2012: 21]. Умалителни суфикси с 
противоположна семантика за изразяване едновременно и на съчувствие, 
и на пренебрежение или ирония наблюдаваме и в българския, и в турския 
език. Например функционални еквиваленти на човече са adam-cağız  и insan-
cık. Съществителните с противоположна семантика в турския език са по-малко 
количествено, но той притежава умалителни като akıl-cık3 [Коркмаз 2009: 251], 
които нямат български функционални аналози.
2 В турския език няма умалителни глаголи.
3 Ум.
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Прилагателни от вида на голем-ичък, широк-ичък, означаващи голям 

размер, могат да се умаляват и в турския език – büyük-çe, geniş-çe [Коркмаз 2009: 
36]. Същевременно и в двата езика въпросните умалителни суфикси намаляват 
отрицателното значение на основите на деминутиви като грозничък (çirkince) и 
др. Те означават по-силно застъпване на признака, но съдържат и емоционално 
отношение. В българския език тези умалителни често се съчетават с наречията 
малко и доста, а в турския такова съчетание се наблюдава доста рядко. Почти 
не се срещат съчетания на УП4 + УС5. Например в българския език се използват 
рядко и най-често в комбинацията мъничък + УС. А в турския език може да 
се говори за отделни случаи. Открихме само един пример в гатанката за деца 
“Ufacık fıçıcık içi dolu turşucuk” (буквално: Мъничка кацичка, пълна с туршийка). 
Двата езика си приличат и по това, че в художествената литература много рядко 
се срещат изречения, които съдържат повече от едно умалително.

И в двата езика субективният нюанс и гальовността на умалителните 
собствени имена е силно изразен. В говоримия турски език много по-рядко 
се използват кратките умалителни форми на собствените имена и определено 
се предпочита цялото име. За образуване на умалителни собствени имена 
деминутивният суфикс -cık [джък] с фонетичните му варианти -cik [джик], 
-cuk [джук] и -cük [джюк] се прибавя към основната форма на собственото 
име (подобно на Иванчо, Маринчо): Ayşe-cik (мила/скъпа/любима Айше или 
Айшенце), Ahmet-çik (мили, скъпи, любими Ахмет или Ахметчо). Не всички 
турски имена обаче могат да приемат този суфикс.

Собствените имена обикновено образуват суфиксални умалителни форми 
по друг начин: суфикс -cık [джък] + притежателен суфикс -m. В резултат на това 
съчетание се оформя следният маркер за умаляване както на собствени, така и на 
роднински имена: -cığım [джъгъм], -ciğim [джигим], -cuğum [джугум], -cüğüm 
[джюгюм]. Чрез него имената получават желания емоционално-експресивен 
оттенък, който се конкретизира в контекста. Ето няколко примера: Faruk-çuğ-
u-m (мили/скъпи/любими Фарук или милият ми/скъпият ми/любимият ми Фарук), 
Gönül-cüğ-ü-m (мила/скъпа/любима Гьонюл или милата ми/скъпата ми/любимата 
ми Гьонюл), baba-cığ-ı-m (тате, татенце, мили/скъпи татко или милият ми/
скъпият ми татко), anne-ciğ-i-m (майче, мамче, мила/скъпа майко или милата ми/
скъпата ми майка/майчица). Тези маркери с емоционално-експресивен характер 
за образуване на умалителни имена (собствени или нарицателни, изразяващи 
роднински и близки отношения), използвани преди всичко в обръщения, са едни 
от най-продуктивните в съвременния турски език [Коркмаз 2009: 43, 250–251; 
Ергин 2009: 165]. 

Разлики:
По количествен показател на продуктивните умалителни суфикси 

българският език има превъзходство. Това може да се дължи най-вече на 
наличието на граматическата категория род в българския език. Не от по-малко 
значение е и наблюдаващата се в съвременния турски език тенденция към 
излизане от употреба на някои деминутивни маркери, която се проявява доста 
активно днес специално в разговорната реч на интелигенцията.

Всеизвестно е, че умалителните се употребяват най-много в разговорната 
реч и художествената литература. Различните количествени параметри на 
4 Умалително прилагателно.
5 Умалително съществително.
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умалителните в двата езика и осезателната разлика в честотата на употребата 
им в социалното общуване е доста изразено. В българския език умалителните 
се използват не само в ежедневното и битовото общуване, но и на официални 
места. Според Ив. Васева в говора на българската интелигенция се срещат 
много повече деминутиви, отколкото в диалектите [Васева 1974: 272]. Но 
в разговорния турския език това не е така. В България на обществени места 
или в учреждения е нормално да се използват умалителните съществителни 
билетче, кламерче, кифличка, молбичка/молбица и др., но в Турция тези изразни 
средства не се наблюдават в такава среда. Деминутивите в устната комуникация 
не са често явление дори в битовото общуване, интелигенцията определено ги 
избягва. Това се чувства доста осезателно в ежедневните разговори. В разговор 
с деца за предаване на експресивност и емоционалност почти не се предпочитат 
думи като шапчица, палтенце, ръкавичка, които в съвременния български език 
се срещат доста често. Гальовността към деца или близки/любими се предава 
преди всичко с маркера -cığım [джъгъм] (за който вече стана въпрос), прибавен 
към собствени или роднински имена.

Една от най-съществените разлики на категорията умалителност в 
двата езика се изразява в това, че в турската разговорна реч много по-рядко 
се използват деминутивни съществителни имена, които имат количествено 
измерение (обем, големина, размер). За изразяване на физическа умалителност 
се предпочитат лексикални конструкции с прилагателни като малък/мъничък 
(küçük/küçücük и ufak/ufacık), нисък/нисичък (alçak/alçacık и kısa/kısacık) и др. 
+ С. Например не съществуват функционални еквиваленти на българските 
деминутиви столче, виличка, вдовичка, конче, картинка, моливче и мн. др., които 
(както вече беше отбелязано) могат да приемат умалителни суфикси, но в речта 
звучат неестествено. Често използваните в социалното общуване български 
деминутиви като кафенце, баклавичка, кесийка, джобче (навлезли от турски) в 
съвременния турски език нямат функционални аналози.

В сравнение с българския, турският език притежава много повече 
умалителни образувания за роднински названия, които се срещат доста често в 
устната и писмена комуникация и преди всичко в обръщенията с емоционално-
експресивен характер. Те не са характерни само за детската реч и обръщенията 
към деца, а имат много широка употреба и в разговорната реч, затова звучат 
много естествено и предават на езика чувствителност, гальовност, задушевност, 
интимност. Някои от тях като anne-ciğim (майче, мамче), baba-cığım (тате, 
татенце), dede-ciğim (деденце), nine-ciğim (бабе, бабке бабичка), yavru-cuğum 
(рожбица, рожбичка) имат еквиваленти в българския език. Но много други 
нямат: karı-cığım (съпруга), koca-cığım (съпруг), dayı-cığım (вуйчо), yenge-ciğim 
(стрина, стринка), beyefendi-ciğim (в значение на господин, не на господинчо) 
и др. В турския език с тези суфикси се образуват и формите за обръщения на 
майка, баща, баба и др. роднини и близки към дете: anne-ciğim (мами), baba-
cığım (тати), anneanne-ciğim/babaanne-ciğim (баби).

И двата езика притежават сложни конструкции на прилагателни от вида 
на гол-голеничък (çırılçıplak), образувани в резултат на редупликация, които 
в българския език са само умалителни и имат засилена експресивност: нов-
новеничък, цял-целеничък, сам-самичък. В турския език те са много повече на 
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брой, но обикновено не се умаляват: yepyeni, büsbütün, yapayalnız. Има само 
няколко изключения, които се използват много ограничено: dapdar-ca-cık, 
kıpkısa-cık [Аслан 2002: 226]. За предаване на деминутивното съдържание на 
подобни конструкции би трябвало да се търсят други средства, механизми и 
трансформации.

Въпросът за преводимостта на умалителните е свързан с наличието или 
отсъствието на функционален еквивалент в другия език. Анализът на преводен 
материал дава възможност да бъдат установени редица несъответствия в 
честотата на употреба на деминутивите между два езика. Според Ив. Васева 
в българския език умалителните съществителни се срещат най-често. Доста 
по-малък е броят на умалителните прилагателни и най-малък – на наречията 
[Васева 1975: 11; Васева 1972: 6] 6. 

В процеса на работа върху преводни български художествени текстове 
много силно се усеща стремежът на преводачите да изпускат повечето от 
умалителните съществителни, някои от прилагателните, дори – и наречията. За 
да се установи причината за този подход, трябваше да се сравнят статистическите 
данни за честотата на употреба на деминутивите в двата езика. В изследванията 
на турските лингвисти върху деминутивността няма данни за количествените 
параметри и честотата на употреба на умалителните съществителни, 
прилагателни и наречия в книжовния турски език или диалектите.

Анализът на текстове от турската художествена литература ни даде 
възможност да извлечем количествени данни, установяващи честотата на 
употреба на деминутивите в книжовния турски език. За настоящото проучване 
бяха анализирани разкази на четирима турски класици, които се възползват от 
възможностите на тези езикови (художествени) средства7. В 6-те разказа (15496 
думи) на Юмер Сейфеттин (1884–1920)8 са използвани 11 умалителни наречия 
(употребени 16 пъти), 6 умалителни прилагателни (употребени 6 пъти) и 5 
умалителни съществителни (употребени 5 пъти)9. А 11-те разказа (15416 думи) 
на Сабахаттин Али (1907–1948) съдържат 21 умалителни наречия (употребени 
25 пъти), 15 умалителни прилагателни (употребени 15 пъти), 8 умалителни 
съществителни (употребени 9 пъти)10. В малкия сборник с разкази11 (1954, 43 

6 Може би затова голяма част от изследванията за деминутивите са посветени на 
съществителните имена.
7 Както в българската, така и в турската литература някои автори използват много малко 
умалителни в творчеството си.
8 Художествените текстове на Юмер Сейфеттин и Себахаттин Али са взети от интернет, 
за да бъде съставен сравнително еднакъв корпус за анализиране. Те са сравнени и с 
печатните им издания.
9 Acaba Ne İdi (Какво ли беше), Beyaz Lâle (Бялото Лале), Yüksek Ökçeler (Високи 
токчета), Kıskançlık (Ревност), Aşk Dalgası (Любовно развлечение), Elma (Ябълка): 
Seyfettin, Ö. Hikâyeler, 19 Eylül 2015. Hikâyeler/Kısa Öyküler, 02 Ağustos, 2018 < https://
www.liseedebiyat.com/hikayeler/3608-acaba-ne-idi-omer-seyfettin.html>
10 Hasan Boğuldu (Хасан се удави), İki Kadın (Двете жени), Kazlar (Гъски), Kafa Kâğıdı 
(Личен паспорт), Sırça Köşk (Стъклена палата), Firar (Бягство), Kağnı (Волска кола), 
Kamyon (Камион), Asfalt Yol (Асфалтовият път), Bir Aşk Masalı (Приказка за любовта), 
Arabalar Beş Kuruş (За пет гроша кола): Ali, S. Hikâyeler, 20 Mart 2017. Hikâyeler/Kısa 
Öyküler, 01 Ağustos, 2018 <https://www.liseedebiyat.com/hikâyeler/5913-asfalt-yol-s-ali.
html>.
11 “Alemdağ’da Var Bir Yılan” (На Алемдагъ змия живее).
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печатни страници) на Саит Фаик Абасъянък (1906–1954) има 15 умалителни 
наречия (употребени 28 пъти), 12 умалителни прилагателни (употребени 20 
пъти), 4 умалителни съществителни (употребени 7 пъти) [Абасъянък 2005: 
11–53]. В сборника си с разкази12 (1970, 138 печатни страници) Билге Карасу 
(1930–1995) е дал място на 12 умалителни наречия (употребени 60 пъти), 14 
умалителни прилагателни (употребени 25 пъти), 5 умалителни съществителни 
(употребени 28 пъти, едно от които – tilkicik (лисичка, лисанка) – се повтаря 21 
пъти) [Карасу 2012: 9–138].

Както се вижда от художествените текстове на четиримата автори най-
висок дял заемат умалителните наречия. Само в разказите на Билге Карасу 
броят на умалителните прилагателни е 14, а наречията – 12, но пък честотата на 
употреба на наречията е много по-висока. Извлечените количествени параметри 
показват, че анализираните текстове на четиримата класици съдържат общо 
59 умалителни наречия, 47 умалителни прилагателни и 22 умалителни 
съществителни13. Приведените цифрови данни ни дават основание да стигнем 
до извода, че в книжовния турски език най-разпространени са умалителните 
наречия, следвани от прилагателните, а най-рядко се срещат съществителните, 
което е противоположно на състоянието в българския език. Тази немалка разлика 
в съотношението между честотата на употреба на умалителните съществителни 
имена и наречия в българския и турския език е от много важно значение за 
превода.

Сравнен с оригиналните български художествени текстове, преводният 
корпус може да ни даде представа за видовете преводни трансформации, средства 
и механизми, използвани от някои преводачи за предаване на умалителността 
(физическа или емоционална) на турски език. 

Цифровите данни, извлечени от оригиналите на три произведения на 
български автори („Крадецът на праскови” на Е. Станев, „Дервишово семе” 
на Н. Хайтов и „Де оня глас” на Чудомир) и от преводния им текст, съдържат 
доста интересен материал за предаването на деминутивността, за начините и 
средствата, които трима преводачи предпочитат в превода. Анализът на езиковия 
материал показва доколко те осъзнават сложността на проблема и дали успяват 
да се справят с него.

Оригиналният текст на „Крадецът на праскови” (превод – Мехмет 
Кязъмоглу, 1974 г.) съдържа 23 съществителни нарицателни с умалителни 
суфикси (употребени 60 пъти) и 8 умалителни собствени имена и прякори. 
Нито едно от тези умалителни нарицателни не е преведено с функционален 
еквивалент и само 6 от тях са предадени аналитично с малък + С (без въобще да 
е използвана конструкцията мъничък + С, когато става дума за физическа или 
подходящо прилагателно + С, когато става дума за емоционална деминутивност). 
Останалите са преведени с изходна/неумалителна дума, като умалителността на 
деминутивите от изходния език не е взета под внимание. Вече беше отбелязано, 
че турският език съдържа по-ограничен брой функционални аналози за 

12 “Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı” (Проточилата се вечер).
13 Абасъянък използва около три пъти повече деминутиви: в сборника му се срещат 
32 (употребени 56 пъти) умалителни, докато общото количество на умалителните в 
сборника на Карасу – приблизително три пъти по-обемист – е само 33 (употребени 116 
пъти). Сабахаттин Али използва два пъти повече деминутиви: в неговите разкази броят им 
е 48 (употребени 55 пъти), а в тези на Юмер Сейфеттин – 22 (употребени 27 пъти).
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съществителни нарицателни имена. Но това не означава, че не съществуват 
други възможности за аналитичното предаване или трансформиране на 
деминутивността от изходния в целевия текст. Липсата на функционален 
еквивалент би трябвало да се компенсира с други езикови средства. За предаване 
на тези деминутиви на турски език най-често могат да се използват преводни 
варианти, при които прилагателни имена с умалително или емоционално 
значение се добавят към неумалително съществително.

Анализът върху превода на повестта “Крадецът на праскови” показва, 
че подходът на преводача е еднолинеен дори към умалителните с физическа 
деминутивност, които имат функционални аналози в турския език. Например 
умалителното масичка, неизвестно защо и двата пъти е преведено като маса 
(masa):

Тя беше принудена да крие ботушите от мъжа си в един ъгъл, под една 
масичка с триъгълен крак (…) [Станев 1990: 67]. Çizmeleri, köşedeki üç ayaklı 
masanın altına gizlemişti Elisaveta. [Станев 1974: 30].

Измъкна сърдито ботушите изпод масичката и (…) [Станев 1990: 69]. 
Masanın altından çizmeleri çıkardı (…) [Станев 1974: 33]. 

Умалителното masacık не се среща често в разговорната турска реч, но то 
е регистрирано като деминутив в тълковния речник на Института за турски език 
и би могло да се използва. Освен това физическата умалителност на деминутива, 
която авторът на повестта специално подчертава, би могла да се предаде и 
аналитично като küçük (bir) masa/küçücük (bir) masa – малка маса/мъничка маса.

Същевременно двете умалителни собствени имена Лиза и Кольо, 
употребени в обръщения за изразяване на гальовното и интимно отношение 
на персонажите, не са предадени с възможните умалителни маркери -cığım 
[джъгъм] и -cüğüm [джюгюм], които най-добре биха могли да предадат техния 
ярък емоционален оттенък (Liza’cığım и Kolö’cüğüm). За съхраняване на 
деминутивността на въпросните имена не е използван и аналитичният метод: 
подходящо прилагателно + съществително собствено (мила/скъпа/любима 
Лиза и мили Кольо). Собствените умалителни имана са оставени непроменени, 
в резултат на което емоционално-гальовната умалителност на оригинала 
изобщо не е предадена. Интересен е и подходът на преводача към “говорещите 
умалителни имена” [Влахов, Флорин 1990: 232] в повестта. Прякорът Козичката 
е преведен с изходната дума Keçi (Коза). Двете умалителни собствени имена 
на животни Сивчо и Белчо само са транскрибирани и така не дават никаква 
информация на турския читател. Според Влахов и Флорин “(…) традиционните 
обръщения към животни (и не само в приказките) най-често се предават с 
функционални аналози или се изпускат” [Влахов, Флорин 1990: 260].

Едното умалително прилагателно дребничък не е преведено с 
функционалния му еквивалент. Вместо него e предпочетено изходното 
словосъчетание ufak tefek, а не умалителният му вариант ufacık tefecik, който 
се употребява доста често в устната практика и в художествената литература. 
Умалителното чистичък е преведено със сложната конструкция tertemiz, която на 
български може да се преведе като доста чист/много чист. Тъй като на турски 
умалителната конструкция няма аналог, това прилагателно може да се използва. 
Единственото наречие в оригиналния текст на повестта тихичко е пропуснато, 
макар че има функционален еквивалент (sessizce), разпространен доста широко.

Интересно е да се отбележи, че преводачът, който не използва дори някои 
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от възможните функционални аналози за редица деминутиви, в преводния текст 
е прибавил 16 умалителни наречия, 5 умалителни прилагателни и 3 умалителни 
съществителни, липсващи в оригинала. Имайки предвид практиката за 
изпускане на редица деминутиви от оригинала, за която вече стана въпрос, не 
може да се очаква прибавянето на умалителни да е направено съзнателно, за 
да се съхрани частично емоционално-експресивният тон на повествованието. 
По всяка вероятност рядката употреба на умалителни съществителни в устната 
комуникация е повлияла на преводача да лиши целевия текст от редица изразни 
средства, което се отразява отрицателно на стила на писателя и намалява 
художествената стойност на повестта.

Оригиналът на „Дервишово семе” (превод – Наиме Йълмаер, 1972) съдържа 
19 умалителни съществителни (употребени 24 пъти), от които едно собствено 
име (употребено 2 пъти). От 18-те умалителни нарицателни имена нито едно 
в целевия текст не е преведено с функционален еквивалент. Предпочетени са 
изходни (неумалителни) думи и само едно съществително име (надеждица), 
което се повтаря, единият път е трансформирано с аналитичната конструкция 
мъничък + С – (küçücük umut – мъничка надежда).

Докато собственото име „Рамаданчо” сполучливо е предадено с 
подходящия умалителен суфикс -cığım, за който вече стана дума (Ramazan’cığım 
– Рамазанджъгъм14).

Тук отново се срещаме с практиката за добавяне преди всичко на наречия. 
Преводачката на разказа е счела за уместно в целевия текст да прибави двете 
умалителни наречия iyice (хубавичко) и böylece (така).

Специално беше избран доста късият разказ на Чудомир „Де оня глас”, 
защото има два превода на турски – единият е направен през 1974 г. (от Наиме 
Йълмаер), а другият – през 2009 г. (от Хюсеин Мевсим). Оригиналът съдържа 
8 умалителни съществителни имена, от които 6 нарицателни и две собствени, 
освен това – две прилагателни.

И двамата преводачи не са превели с функционални еквиваленти 
съществителните нарицателни, но описателният метод на предаване също не е 
използван. За съжаление и за двете форми на умалителното прилагателно саминка 
и самичка не е предпочетен аналогичният еквивалент yalnızca, употребяван 
много често в разговорната реч и художествената литература. Очебийно е, че по 
отношение на предаването на нюансите на някои деминутиви, вторият превод 
не предлага нищо ново.

Кратките форми на собствените имена в литературния текст, които се 
съдържат в диалозите, също не са предадени с възможните аналози15, затова не 
може да се говори за възпроизвеждане на емоционално обагрените умалителни 
обръщения. Само вторият преводач един път е предпочел функционалния 
умалителен еквивалент Totka’cığım за Тотке (повторено 4 пъти), което би 
трябвало да е случайно, защото на другите три места тази форма не е използвана. 
Обръщението бат’ Павле е предадено с неумалителното Pavli ağabey (Йълмаер) 
и с Pavli Ağbi (Мевсим), вместо с функционалния еквивалент Pavli Ağabeyciğim/
Pavli Ağbiciğim, който единствено би могъл да предаде на турски гальовността 
на разговора и близката интимна атмосфера между героите.

14 Това собствено име в Турция е разпространено като Рамазан.
15 Без да се има предвид националният колорит, който съдържат собствените имена, в 
първия превод Тотка е сменено с Тоня.
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на българските и турски писатели, възползващи се от тези езикови и художествени 
средства, може да осветли поне отчасти въпроса за преводимостта на българските 
деминутивни модели на турски. Количествените данни, извлечени от изследвания 
корпус на повестта “Крадецът на праскови” (1948, 49 печатни страници) на Е. 
Станев и сборника с разкази “На Алемдагъ змия живее” (Alemdağ’da Var Bir 
Yılan) на Саит Фаик Абасъянък (1954, 43 печатни страници), публикувани в 
близки години, дават следните резултати: в повестта на Станев има общо 34 
умалителни, докато в разказите на Абасъянък – 32. От тези данни може да се 
стигне до извода, че някои турски автори определено предпочитат умалителните 
в творчеството си и че турският език притежава разнообразни езикови средства 
за отразяване на деминутивността на българските художествени текстове.

Заключение
В сравнение с българския, деминутивността в говоримия турски език е 

много по-слабо проявена, тъй като умалителните нарицателни имена се срещат 
по-рядко. Но в художествената литература нейното присъствие е доста по-
силно. При липса на функционални еквиваленти могат да се използват други 
средства, които най-често са лексикални. Синтетичните форми се компенсират 
с прибавяне на подходяща по смисъл лексема. Например с мъничък/малък 
+ С, когато става дума за физическа умалителност и с подходящо по смисъл 
прилагателно + С, когато изразяват емоционална умалителност. Наред с това, не 
трябва да се пренебрегват другите форми за трансформиране на тези деминутиви 
в целевия език. Ако нито един от въпросните подходи не е в състояние да отрази 
емоционалната деминутивност на българското умалително, смисълът може да се 
разтвори в контекста или да се подкрепи с подходящо умалително наречие, при 
условие че то спомага за съхраняването на смисъла и чувствата, които авторът 
влага в деминутива.

Предаването на кратките умалителни форми на собствените имена 
и имената в обръщенията (собствени или нарицателни) не би трябвало да 
представлява трудност за преводача, защото турският език разполага със 
средства за синтетичното им превеждане с аналогични деминутивни модели, 
т.е. – с функционални еквиваленти. Наред с тези форми могат да се използват 
и аналитични трансформации. Например лексикалното превеждане на 
умалителните собствени имена може да стане и с помощта на думата sevgili 
(мили, скъпи, любими, драги) + собствено или нарицателно име.

Прилагателните в повечето случаи имат съответните турски функционални 
еквиваленти, които при превод би трябвало да се използват ефективно. От 
изследвания корпус се вижда, че тяхната честота на употреба в турската 
художествена литература е доста висока и понякога (като е в разказите на Билге 
Карасу) те заемат първо място.

Тъй като умалителните наречия звучат най-естествено в живата разговорна 
реч, маркерите за изразяване на синтетичната деминутивност трябва да се 
използват ефективно. Без да се прекалява, за съхраняване на емоционалността 
на оригинала е допустимо въвеждането на допълнителни наречия в целевия 
език. Разбира се, само в случаите, когато те възвръщат донякъде изгубената 
деминутивност.
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Abstract: This text studies the evolution of theory of articles from ancient times until 
today. In diachronic aspect we present the doctrine of traditional Arab studies, where we 
discover similarities with the syntax concept of Prague Linguistic School. The contradiction 
between definiteness and indefiniteness is actually a correlative contradiction between familiar 
and innovative in communicative article of the sentence. In synchronic aspect we make 
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Членуването, използването на определителен и неопределителен член 
в даден език, се разглежда от съвременното езикознание като подкатегория 
на категорията определеност/неопределеност. Тази категория е характерна 
за всички живи и мъртви езици, но въпреки своята универсалност, тя има 
специфичен за всеки отделен език облик, който го превръща в уникален. По 
отношение на българския език, категорията се изследва най-вече в сравнителен 
план с другите славянски езици, изтъква се различието между всички тях от една 
страна, и българския от друга, но разликата всъщност не е в логическия аспект 
на определеността/неопределеността, а в членните форми, с които се маркира 
определеността на имената, включени в състава на изказа в нашия език. В 
останалите славянски езици тя е семантична категория на контекста, без видими 
показатели, какъвто е нашият определителен член. Въпреки претенциите за 
всеобхватност на проблемите на категорията, повечето езиковедски изследвания 
в България се концентрират именно върху тълкуване на членните морфеми. 
Търси се и се изтъква предимно техният произход: развили са се на основата 
на показателните местоимения, постепенно от отделни думи са се превърнали в 
постпозитивни морфеми, с което са обогатили нашия словесен фонд. Повечето 
изследователи смятат, че ние сме придобили това граматично богатство, идеята 
за морфемно членуване, от съжителството си с другите балкански езици. През 
последните години обаче някои автори проявяват скептицизъм по отношение на 
преминаването на българския език от синтетизъм към аналитизъм под влияние 
на балканските езици. Те предполагат, че някои аналитични форми са запазени 
от аналитичния прабългарски в наложилия се официално в Аспарухова България 
славянски език. Има например теория, че -ат е древнобългарски суфикс за 
образуване на имена на хора и области, така както Трансилвания получава от 
българите името Банат, което произлиза от източната дума бан (планина) и 
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означава буквално „планините“. Много по-късно този суфикс се налага и на 
територията на днешна България след славянските собствени имена и от Мил 
се получава Милат, от Рад – Радат и т.н. Същата морфологична адаптация 
навярно получават определените нарицателни имена от мъжки род в българския 
език и е възможно те да дават начало на днешните членни морфеми -а и -ът. 
Доказателства за подобно явление днес нямаме, но има запазени много арабски 
източници от времето, когато българите са живеели в своята далечна прародина 
в Памир. От сведенията на известни арабски книжовници (Димашки, Ал-Букауи, 
Якуби, и най-вече от сирийския хронист Захарий Ритор) научаваме, че езикът на 
древните българи бил специфичен и аналитичен, характерен с безпадежност, 
особен вид членуване и образуване на бъдеще време [Исса 2008]. Същите 
особености се отбелязват векове по-късно, през Х век, от арабските книжовници 
Истахри и Ибн Хаукал, които пишат, че „езикът на волжките българи не прилича 
нито на тюркския, нито на персийския, нито на който и да е език“ [Добрев 1995: 
44]. Опирайки се на подобни данни, получени от арабските хроникьори, някои 
автори отричат тюркоезичната принадлежност на българския език, но тук няма 
да коментирам това.

Целта на този доклад е друга: да проследи развитието на общата теория 
за члена от една страна; да потърси приликите и разликите в съвременното 
състояние на членуването в българския и в арабския език, от друга.

Оказва се, че общата теория за члена е много по-стара от изучаването 
на езиковите средства, с които се изразява категорията определеност/
неопределеност. Изследванията целят да открият допирни точки между 
семантичните и синтактичните явления. Всички тези проблеми още в древността 
се свързват логически помежду си и се отнасят към въпросите на общата 
теория на членуването. Решаването на въпроса за същността на категорията 
определеност/неопределеност е една от най-важните теоретични предпоставки 
за изследването на члена. В този изходен въпрос съвременната арабистика се 
опира на общата теория за члена, която води началото си от античността. Тази 
теория е органична част от европейската граматическа система, която също се 
основава на лингвистичното учение на древните гърци, а после се разглежда и от 
римското езикознание. Тя води началото си от учението на Аристотел за частите 
на речта, познато от неговата „Поетика“. Да припомним кои са частите на речта 
според Аристотел: елемент, сричка, съюз, име, глагол, член, падеж, изречение. 
По отношение на гадаенето – какво е имал предвид Аристотел под термина 
„член“, са възникнали много лингвистични спорове. Серебренников например 
смята, че под член Аристотел разбира това, което разбираме и днес, с други думи 
– артикъл. Кузнецов, напротив, предполага, че с термина член той обозначава 
предлога или някаква разновидност на съюза. Звегинцев смята, че в теорията 
на Аристотел както местоименията, така и артикълът трябва да се отнесат към 
категорията „съюз“1. В определенията, дадени от Аристотел на категориите член 
и съюз, намираме много общо: и членът, и съюзът се представят като незначими 
1 ук в скоби ще припомня колко объркваща може да бъде неяснотата на терминологията, 
която оставяме и днес на бъдещите изследователи на езика. Но това няма значение за 
интересуващия ни проблем.
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единици на езика (според българската терминология – несамостойни). 
Неслучайно в друга своя работа – „Риторика“ – Аристотел вече отделя три части 
на речта – име, глагол и съюз. Под „съюз“ той очевидно разбира всички по-
кратки части – не само съюзите, но и местоименията, и члена. Причината да 
започвам своя анализ от Аристотел е, че неговата теория е силно повлияна от 
философията и логиката, доколкото в съвременното разбиране на категорията 
определеност/неопределеност, тя е логическа, семантична и философска 
категория. Зависимостта на граматиката от философията и логиката продължава 
много дълго след древногръцките учения. Именно философските и логическите 
проблеми навеждат древните гърци на мисълта да изучават езика като явление 
от обкръжаващия свят. Важното в случая е, че Аристотел, изучавайки езика от 
позицията на философията и логиката, намира основание да отнесе члена към 
класа на нямащите самостоятелно значение езикови единици. Категорията член 
продължава да се разглежда и по-нататък от стоиците, на които принадлежи 
голяма част от заслугата граматиката да се обособи като самостоятелна наука за 
езика. Според тях (Диоген Вавилонски) частите на речта са пет: име, нарицание, 
глагол, съюз, член. В тази класификация забележителното е това, че член 
означава артикъл и местоимение, т.е. пълно отделяне от категорията съюз. Освен 
това, за разлика от Аристотел, стоиците считат, че всички елементи на речта 
са значими. В стоическата граматическа теория членът е „падежен елемент 
на речта“ и включва в състава си две групи: клас на определените членове, 
който обхваща личното местоимение; и клас на неопределените членове, който 
обхваща относителното местоимение и определителния член. Разделянето на 
тези два подкласа в общата система на члена може да се смята като начало 
на наложилото се по-късно отнасяне на местоимението и определителния 
член към една обща категория. В същото време същото разделяне може да се 
приеме и обратно – като подготвяне на почвата за отделяне на местоименията 
и определителния член в самостоятелни категории. Античната граматична 
теория получава своето формиране като самостоятелна дисциплина при 
александрийската школа. Тук граматическата система се опира на изучаването 
на морфологичните особености на думите и техните синтактични функции. 
Заедно с това в александрийската граматична теория членът се разглежда като 
една от осемте части на речта. Към категорията на члена се отнасят думи, които 
имат падежни флексии. „Членът – казва Дионисий Фракски – е склоняема част 
на речта, стояща пред или зад склоняемите имена“ [Фракски, цит. по Габучан 
1972: 11]. Александрийската лингвистична школа отделя личното местоимение 
като дума, която се употребява вместо името. Въз основа на това изходно 
положение относителното местоимение продължава да се разглежда в рамките 
на категорията член като дума, която се употребява не вместо името, а след него. 
Оттук и определението на относителното местоимение като постпозитивен член, 
за разлика от препозитивния член, който се идентифицира с древногръцкия 
артикъл. Постига се отделяне на местоимението от члена не само по форма, но и 
по съдържание. В езиковедската теория въпросът за изучаването на значението, 
изразено с определителен член, възниква въз основа на фактите за неговата 
употреба. По този начин проблемът за първи път е поставен от гръцкия граматик 
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от римската епоха Аполоний Дискол. При него употребата на определителен 
член се свързва изключително с понятието „анафора“, т.е. с явлението повторно 
упоменаване при наименованието на предмета. В тази връзка анафората се 
разглежда по-скоро като резултат от определена речева ситуация, при която се 
употребява член, отколкото като езиково значение, за изразяването на което той 
се използва. Най-важното в тази антична теория е, че на члена се гледа като на 
неизразяващ самостоятелно значение езиков елемент. И че всички езици имат 
еднаква логическа основа.

Семантичният аспект на трактовката първоначално се свежда до 
определяне на същността на детерминацията като понятийна категория и 
така възникват различни теоретични направления, например теорията на 
показването, изразена или с показателно местоимение, или с употребата 
на член. Става ясно, че в повечето езици (както и в съвременния български) 
определителният член несъмнено произлиза от показателното местоимение. 
Родството му с показателното местоимение е и звуково. Абсолютизацията на 
показателната функция на члена е резултат и от фонетичната му близост с 
показателните местоимения и в други езици. Подобно (характерно и за нашия 
език) отъждествяване се прави в науката за немския език в работата на Ф. Керн, 
[Керн, цит. по Габучан 1972: 16], посветена на синтаксиса на немския език, 
където определителният член се разглежда като показателно местоимение. Не 
е за учудване тогава (точно както е и в българския език), че неопределителният 
член е представен като числително.

След теорията на показването възниква теорията на конкретизацията. 
Нейният основоположник, Гийом, развива оригинално учение за името в 
потенциал и името в реалност. Става дума за отделяне на абстрактното от 
конкретното значение на думата. В този смисъл членът се разглежда като средство 
за стесняване и конкретизация на абстрактното значение. Гийом обръща особено 
внимание на значението на обобщеността, което получава реален израз с помощта 
както на неопределителния, така и на определителния член. Освен това, за първи 
път в историята на европейското езикознание явлението отсъствие на член при 
съществителните имена се разглежда като особена форма и се обозначава като 
нулев член. Членът се интерпретира като средство за стесняване на абстрактното 
понятие също и в работата на Гейер, в която името без член се определя като 
носител на абстрактна идея, наименование на клас индивидуални предмети, 
а името с член се разглежда като изразяващо нещо реално, конкретно. Така 
разсъждаваме и днес в европейското езикознание. Приемаме определителния 
член за онова нещо, което превръща понятието в представа. Въобще, членът се 
тълкува въз основа на теорията на конкретизацията и в по-късните периоди от 
развитието на езикознанието. Представители на това направление са Елмслев, 
и в известна степен Ясперсън. Елмслев разглежда члена като средство за 
конкретизация на семантемите, което е и крачка към следващото направление 
– теорията на индивидуализацията. И тук в крайна сметка съдържанието на 
членуваното име като нещо специфично се отделя от абстрактното понятие, но, 
за разлика от теорията на конкретизацията, в теорията на индивидуализацията 
абстрактното понятие не е нещо конкретно, отделно, а всеки един предмет или 
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клас от предмети се разглежда като нещо индивидуално. Например Шейерлен 
смята, че функцията на члена се изразява в това, че той индивидуализира 
съдържанието на думата, т.е. превръща съдържанието в изолирана величина, 
независимо от това обозначава ли тя отделен предмет или цял клас от предмети. 
Интересна е и теорията на Грасери, който поставя члена в пряка зависимост 
от детерминацията, в смисъл, че той служи за нейното изразяване, но 
детерминацията не се отъждествява и не се свежда до члена, а получава свое 
изражение в самия контекст и без помощта на определителен член2. Постепенно 
идентификацията на нарицателните имена се извършва чрез членуването и те се 
превръщат в собствени. Такъв смисъл теорията на идентификацията придобива 
в учението на Норейн. Членът като афикс или спомагателна дума се прибавя към 
неместоименна дума и ú придава местоименно значение.

Сравнителният анализ на члена в съвременния български и в съвременния 
арабски език е по-скоро информативен (доколкото е любопитен) и формален: 
първо, поради компетентността на българската читателска аудитория относно 
члена в нашия език; и второ, граматическите разлики, дължащи се на 
особеностите на арабската фонетика и морфология, няма да бъдат представени 
в пълнота, а само изброени.

Парадигмата на члена в съвременния книжовен арабски език представлява 
тричленна система, която се състои от определителен, неопределителен и нулев 
член. Определителният член, ал- (притежаващ два основни аломорфа) е свързан 
с категорията определеност и разделеност. За разлика от българския задпоставен 
член, той се изписва пред името и морфемата L се реализира в различни аломорфи, 
причина на много фактори, най-важният от които е характерната за арабския 
език асимилация. Ако определената дума започва със слънчева съгласна ‘харф 
шамси’, тя се произнася вместо L, например аш-шамсу (слънцето). Ако думата 
започва с лунна съгласна, L се произнася, например ал-бинту (момичето), но 
тогава се нарушава темпът, защото морфемата се преобразува в мора и „изяжда“ 
фонемата [а]. Неопределителният член е свързан с категорията неопределеност 
и разделеност. Той, т.нар. тануин, е задпоставен. Реализира се с отсъствие на 
морфемата L в три аломорфа във вид на непостоянни морфеми – тануин дамма, 
тануин фатха и тануин кесра. Нулевият член се характеризира с отсъствие 
на положителни морфеми едновременно в препозиция и постпозиция. Той е 
средство за изразяване на нулевите семи, свързани с категорията на спрежението, 
с неутрализацията в противопоставянето на именните словоформи по признака 
определеност/неопределеност.

В българското езикознание има много трудове, в които е описан 
определителният член в езика ни. За формална разлика между него и 
арабския определителен член, освен споменатата задпоставеност, може да се 
посочат разновидностите му по род и число, каквито в арабския език няма. 
За неопределителен член ние използваме числителното име едно, но същата 
конструкция присъства и в арабския език със същата употреба. Би могло да се 
каже, че на фона на съществуващите там тануини, това не е член в логическия 
2 Така се осъществява речевата дейност във всички славянски езици (с изключение на 
българския).
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смисъл на думата, за разлика от ‘един’ в българския (въпреки че и в нашето 
езикознание има противоречиви мнения, според някои от които лексемата един 
не притежава необходимите качества на същински неопределителен член).

Както е известно, на български език, ако в едно атрибутивно словосъчетание 
определяемото е определено, членът се поставя на определението, независимо 
дали то е прилагателно, числително или притежателно местоимение: новата 
книга; втората книга; моята книга. На арабски ще бъдат членувани и двата 
компонента на съчетанието: ал-китабу ал-джадиду ‘новата книга’; ал-китабу ат-
тани ‘втората книга’; а в случая с притежателното местоимение, определителен 
член няма да се постави, защото комбинирането на артикъл и местоимение 
е абсолютно забранено, както впрочем и в българския по отношение на 
другите видове местоимения. Притежателното прави изключение. Освен 
това, притежателните местоимения в арабския език са суфикси, притежателни 
наставки, а не отделни думи, т.е. в дадения пример няма да има словосъчетание, 
а една дума (китаби ‘моята книга’), която не може да бъде членувана. Такъв е 
случаят със съгласуваните определения. При несъгласуваните на български се 
членува и определението, и определяемото: учителят на класа; училището зад 
блока. По същия начин се процедира на арабски: ал-мударрис ас-саф ‘учителят 
на класа’; ал-мадрасату уара ал-имара ‘училището зад блока’. Ще дам още един 
пример със съчетания от типа „красив по лице“, които на арабски се наричат 
сложни прилагателни. На български, макар и рядко, когато е субстантивирано, 
„красив“ ще се членува, напр.: „…- попита красивият по лице“. „По лице“ не 
се членува при никакви обстоятелства. На арабски се членуват и двете думи: 
ал-джамилу ал-уаджихи, явление, което не би могло да се обясни с понятийния 
апарат на арабската морфология, защото наличието на морфемата L при първия 
член противоречи на теоретичното положение, че първият член на генитивното 
словосъчетоние не може да има определителен член. В подобни случаи 
изследователите прибягват към функционални транспозиции и подчиняват 
своите изводи на общата система на синтактичните структури в арабския език.

Изучаването на съставните елементи на системата на члена се прави 
успоредно с анализ на неговото функциониране. Различните елементи се 
различават именно по различните си функции, въпреки че притежават общо 
функционално свойство, характерно за члена като цяло. Решението на тази 
задача на свой ред поставя нов проблем, който се отнася за сферата на изследване 
на структурата на съдържанието. Отделянето на един от членовете като 
определителен въз основа на това, че е свързан със значението определеност, а 
друг член като неопределителен въз основа на това, че е свързан със значението 
неопределеност, не решава въпросите принципно, ако не е определена 
същността на значенията определеност и неопределеност. Затова тези значения 
се разглеждат като компоненти на самостоятелната категория определеност/
неопределеност на български, на арабски, и на всички езици по света. Това не 
би трябвало да е пречка за синтактичната теория, в която лингвистите все по-
често използват понятията определеност и неопределеност в стремежа си да 
обяснят сложната система на функциониране на синтактичните конструкции.
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Abstract: The article presents the processual names with a terminological function at 

Joan-Exarch`s DE FIDE ORTHODOXA. The author discusses the diferent types of the 
nomina processualia with a special significance in the studied monument and analyzes their 
relation to the respective parallels in the Greek substrate, and examines the distribution of the 
individual lexical units in other monuments of Old Bulgarian literature of the same period, 
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Един от най-актуалните въпроси на историческата лексикология днес е 

въпросът за развоя на терминологичния пласт лексика в българския книжовен 
език от неговото създаване до наши дни. Разработването на тази проблематика 
има първостепенно значение, защото историята на терминологията като 
езиково явление е въпрос, засягащ не само еволюцията на отделните 
национални езици, но и изобщо развитието на цивилизацията, науката и 
културните интерференции между различни групи общества.  

В тази статия ще се спра на един от най-важните паметници за 
изследване на терминологичния пласт лексика в старобългарски език – Йоан-
Екзарховия превод на „De fide orthodoxa”, известен в науката под 
наименованията „Небеса” и „Богословие”1 – текст с целенасочено и компактно 
богословско съдържание, както може да се види от гръцкото му название 
„Точно изложение на православната вяра”, достатъчен по обем и разнообразие 
на съдържанието не само да разкрие в пълнота концепта на отделни централни 
богословско-философски понятия, но и да представи старобългарската 
специална терминологична лексика в най-ранния й вид като система. 

Във фокуса на вниманието ми ще бъдат процесуалните наименования с 
терминологична функция в ЙоЕБ. Toва са отвлечени отглаголни 
съществителни, които не означават просто действия в конкретното им жизнено 
проявление, а тяхното концептуално осмисляне. Действията се превръщат в 

                                                 
1 Нататък за краткост ЙоЕБ. 

понятия, на които може да се припишат разни свойства и признаци – 
атрибутивни и предикативни – подобно на логически субект. Наблюденията са 
направени по образцовото критическо издание на паметника, изготвено от 
Линда Садник2. 

Като терминоелементи в състава на тази категория думи участват 
следните суфикси: 

1. -ни¬ /-ени¬, -ýни¬/, -ти¬3 
В ЙоЕБ с тези форманти са регистрирани следните 121 терминологични 

наименования, 11 от които сложни (9% от общия брой производни за типа) и 7 
негирани.  

Мотивиращите основи включват повече глаголи от св.в. с основна 
гласна -и- (74, т.е. 61% от формациите) – освен множеството перфективни 
глаголи от IV спрежение тук се числят и глаголи с основа на съгласна 
(истечени¬, наречени¬). Немалък е обаче и броят на дериватите от 
имперфективни и перфективни глаголи на -а-, -ý- (расĄпани¬ трьпýни¬). Има 
и деривати от десубстантивни глаголи на -овати: виновани¬ образовани¬ 
подобовани¬. При едносричната основа -ста- се констатира само една от двете 
възможни формации – -стани¬, а при -дати и мĄти – и двете (-дани¬ /-дати¬4; 
мĄти¬/ -мъвени¬). Повече от половината производни са образувани от глаголи 
с представки. Налице са няколко паралелни формации, мотивирани от основи 
от св. и несв. в. (въскрьсени¬ – въскрýшени¬, мрьцани¬ – мрьчени¬, раждани¬ – 
рождени¬), както и двойки суфиксални производни от глаголи с представка и 

                                                 
2 Sadnik 1967-1983. При критиката на текста издателката се обляга на 9 руски 
преписа, обхващащи периода от XIV до XVII вв. Като основен е използван най-
ранният запазен препис – ГИМ №108 от Синодалната сбирка от XIII в. (= Горски-
Невоструев №155). Паралелно консултирани в изданието са:  
I = №121 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра /л. 83-176v/ (= F 304) 
II = №534 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 1-261/ (= F 98) 
III = №612 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 86-218/ (= F 98) 
IV= №102 от Колекцията на Овчиников от XVI в. (= F 209) 
V = №176 от Сбирката на Троицко-Сергиевата Лавра от XV в. /л. 94 - 171/ (= F 304)  
VI = от XVII в. към Сбирката на Ундолски (= F 310) 
VII = №125 от Сбирката на Егоров от XVI в. /л. 110 до 207v/ (= F 98) VIII = №59 от 
Сбирката на Хлудов от XVI в. 
IX = №442 от Сбирката на Хлудов от XVIв. /= Горски-Невоструев №156/ 
3 Според Мейе първоначалният етимологически суфикс на девербативите е *-ьje, а 
формантите -н- и -т- принадлежат към основата на мотивиращото причастие. Вж. 
Мeillet 1951: 287-288, Станков 1994: 101-102. Като се има предвид обаче, че 
отглаголни съществителни образуват в еднаква степен и преходните, и непреходните 
глаголи, които нямат страдателни причастия, по-логично е да бъдат извеждани 
непосредствено от инфинитива. Вж. Винокур 1969: 9. 
4 Думата благодати¬ би могла да бъде образувана по два начина – чрез суфиксация от 
благодать + суфикс -и¬ или по пътя на композицията от -дати¬. 
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1 Нататък за краткост ЙоЕБ. 
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Отговорността пред езика

без представка (вол¬ни¬ – извол¬ни¬, каяни¬ – покаяни¬, кланяни¬ – 
покланяни¬, равьнани¬ – съравьнани¬, твор¬ни¬ – сътвор¬ни¬, свщени¬ – 
освщени¬, хотýни¬ – похотýни¬), което говори за стремеж към уеднаквяване 
на словообразувателния процес. Срещат се и префиксални дублети (посзани¬ 
– осзани¬, оплъщени¬ – въплъщени¬, прýгрýшени¬ – съгрýшени¬). 

Като втора съставка в композиции у Терминологичната лексика в ЙоЕБ 
са регистрирани: вол¬ни¬ – в благовол¬ни¬ и благоизвол¬ни¬; вýдýни¬ – в 
бого/у/вýдýни¬; мĄшлени¬ – в блЃгомĄшлени¬ и добромĄшлени¬; стояни¬ – в 
разьностояни¬; творени¬ - в сĄнотворени¬ и чудотворени¬; явл¬ни¬ – в 
богоявл¬ни¬; бĄти¬ – в приснобĄти¬ и самобĄти¬; дати¬ – в благодати¬. 

Дублетни образувания с други суфикси имат: жити¬ : жизнь; чути¬ : 
чувьство; рождени¬ : рождьство и др. Повече на брой са конверсиалните дублети 
от типа въкусъ измýнъ искусъ исходъ и т.н. 

В текстовата традиция са застъпени следните замени: жен¬ни¬ 337а  
женитва; раздýлени¬ 222б V раздýлъ. 

При терминологизуваните съществителни, произведени посредством 
суфиксите -ни¬, -ти¬ в ЙоЕБ се отделят три основни типа значения: 

а) Семантиката на терминологизуваното съществително е тясно свързана 
със семантиката на мотивиращия глагол и най-общото значение се определя 
като ‘название на действие или резултат от действие’5, например: вýдýни¬ 
‘узнаване, знание’, измýнени¬ ‘изменяне, изменение’, искушени¬ ‘изкушаване, 
изкушение’, обрýзани¬ ‘обрязване, обрезание’, очищени¬ ‘очистване, 
очищение’, провýдýни¬ ‘предузнаване, предзнание’, раздýлени¬ ‘разлагане на 
съставни елементи, разложение’, рождени¬ ‘раждане, рождение’, явлени¬ 
‘явяване, явление’; жити¬ ‘животът като низ от събития, жизнено поприще’, 
чути¬ ‘осезаване, осезание’, /не/бĄти¬ ‘/не/битие, състоянието преди, респ. 
след акта на сътворението’, распти¬ ‘разпъване, разпятие’, прити¬ ‘сетивно 
възприемане, възприятие’; 

б) В значението на терминологизуваното съществително са налице 
различна степен на неутрализация на глаголната семантика и развитие на 
абстрактен смисъл: вýдýни¬ ‘познавателна способност’, помĄшлени¬ ‘мисъл’, 
прикладени¬ ‘символ’, рождени¬ ‘родословие, потекло’, хотýни¬ ‘воля’; жити¬ 
‘животът като признак, който обладават одушевените същества’; 

в) В семантиката на терминологизуваното съществително се наблюдава 
“опредметяване” на значението: писани¬ ‘сборно название на 
                                                 
5 Преобладаващата част от производните са акционни образувания. Чисто 
резултативните названия са малко на брой. В повечето случаи те имат съответници с 
ярко изразена процесуална релация, поради което в значението им се чувства известна 
недиференцираност между действие и резултат от действие. Срв. и Мострова 1989 53. 
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5 Преобладаващата част от производните са акционни образувания. Чисто 
резултативните названия са малко на брой. В повечето случаи те имат съответници с 
ярко изразена процесуална релация, поради което в значението им се чувства известна 
недиференцираност между действие и резултат от действие. Срв. и Мострова 1989 53. 
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хармония’: стро¬ни¬ твари. Лексемата съложени¬ е регистрирана в КСП с две 
значения – в Евх 37а 1 със семантика ‘съвъкупление, полово сношение’ (егда 
же чЃку обратить с на бл©дъ удъ ... ли вьзьрýвъ на такъ чЃлкъ• помĄслить на 
бл©дъ• ли умĄслить съложение), и в евангелията Зогр, Мар, Ас, Сав в 
действено-резултативен смисъл ‘сътворение, създание’ (отъ съложения всего 

                                                 
6 За тази специализация на форманта, провокирана не само от собствено номинативни, 
но и от стилистични причини вж. и у Мострова 1987: 178. 
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мира Мт 25, 34). В ЙоЕБ същата функционира като космологически термин с 
неутрализация на глаголната семантика и развитие на абстрактен смисъл 
‘съставност, свойство на материалните субстанции’: съложени¬ бо ¬сть начало 
раступлению 75б. 

Особен интерес представляват дериватите, които са застъпени в 
различни терминологични значения в КСП и ЙоЕБ. Така например 
въздвижени¬ в Ас118б 18 се употребява като наименование на църковен 
празник (въздвижени¬ чьстна¬го крьста), докато в ЙоЕБ е засвидетелстван като 
сотириологичен термин ‘възвишаване на човешката природа в делото на 
спасението до ангелско достойнство’: чЃлкъ свýдетельствова с воздвижени¬ 
332с.  

Твърде любопитни са случаите на разпадане на семантичното единство 
на думата, например: 

съдрьжани¬1 (1), sunoxh¿ (28а) 
иконом.7 Промислителната грижа на Бога по запазване целостта на 

нестабилното материално творение: твари ~ 28а 
 стро¬ни¬ 
съдрьжани¬2 (1), sxe¿sij (90б) 
онтол.8 Отношение: си же суть не сущьству явлень¬, нъ самýмь в себе 

сьдрьжянь¬ и бĄтью образъ 90б  
2. -ъ 
В ЙоЕБ по този модел са образувани 75 терминологизувани имена.  
Oбразуванията на -ъ са отглаголни съществителни по стари -u- oснови 

(срв. девербативите в латински на -tus и -sus). Някои от тях се образуват 
посредством степенуване на коренната гласна: избьрати  изборъ, исплути  
испловъ. Носят ярко изразена семантика на nomina actionis с вторична 
абстракция. Преобладават мотивираните от префигирани основи формации. 
Срещат се по няколко представъчни деривата от един и същ корен: отъст©пъ 
прýст©пъ пост©пъ; въсходъ исходъ приходъ съходъ; завýтъ обýтъ отъвýтъ; 
прýлогъ сълогъ. Като префиксални дублети в терминологичната лексика в ЙоЕБ 
се употребяват примýсъ размýсъ съмýсъ; прообразъ прýобразъ; прýвратъ извратъ. 
Старинността на модела предполага, че тези деривати принадлежат към 
общоупотребимата лексика на езика и са развили впоследствие допълнително 
терминологично значение. От тях се срещат много производни от разни 
модели: блазньнъ, видовьнъ, безврýдъ, въкусьнъ, грýшьнъ, грýшьникъ, изборивъ, 
извратьнъ, извративъ, измýньнъ, искусьнъ, исходьнъ, исходьство, непост©пимъ, 

                                                 
7 Икономически термин (от теологическото учение за Божието домостроителство). 
8 Онтологичен термин. 
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7 Икономически термин (от теологическото учение за Божието домостроителство). 
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непост©пьнъ, образовати, образьнъ, прýст©пьнъ, садовьнъ, съложьнъ, съпасьнъ, 
съставьнъ. 

Паралелни образувания посредством други суфикси имат почти всички 
термини на - ъ. Най-често те се успоредяват с деривати на - ни¬, с които 
влизат в отношение на семантични дублети: видъ : видýни¬; възвратъ : 
възвращени¬; въкусъ : въкушени¬; изборъ : избьрани¬, измýнъ : измýнени¬; 
искусъ : искушени¬; исходъ : исхождени¬, исходьство; образъ : образовани¬; 
подрагъ : подражени¬; прýлогъ : прýложени¬; прýст©пъ : прýст©плени¬; садъ : 
саждени¬, сълогъ : съложени¬; съпасъ : съпасени¬; съставъ : съставлени¬. 

В текстовата традиция са застъпени следните замени: въстанъ 343а II-V 
въстани¬, 343б II-V въстани¬, 345б II-V въстани¬, 350а II-V въстани¬; даръ 
24бbis III, V даровани¬, 109а III даровани¬; извратъ 25б V извращени¬, 26а V 
извращени¬; истокъ 56а III истощание; исходъ 72а III исхождение, 80а III 
исхождение, 288б III исхождени¬; непост©пъ, 33а III, V непоступлени¬; обýтъ 
283б III обýщани¬; помĄслъ, 103б III помĄшлени¬; прýст©пъ, 161б, III 
прýст©пл¬ни¬, 204а III, V прýст©пл¬ни¬, 217а III прýст©пл¬ни¬, 220а III, V 
прýст©пл¬ни¬, 233б, III прýст©пл¬ни¬; раздýлъ, 81а III раздýлен·е, 82а III, V 
раздýлен·е; растворъ, 78а, III растворени¬; съвъкупъ, 58б III съвъкупление, 59а III 
съвъкупление, 220а III съвъкуплени¬, 90б III, V съвъкуплени¬, 76б III 
съвъкуплени¬, 226б III, V съвъкуплени¬; сълогъ, 31а III сложен·е, 74б III 
сложен·е, 75б III сложен·е; съпасъ2, 204а III спѓсени¬, 211а III спѓсени¬, 211б III 
спѓсени¬, 212б III, V спѓсени¬, 213а II-V спѓсени¬, 253а III спѓсени¬; съставъ, 42б, III 
составлен·е. 

При терминологичните съществителни от тази група в ЙоЕБ се отделят 
три основни типа значения: 

а) Семантиката на съществителното е свързана със семантиката на 
мотивиращия глагол и най-общото значение се определя като ‘название на 
действие, резултат от действие’. Вж. бл©дъ, съставъ ‘сътворяване на сложно 
единство’, извратъ, измýнъ, испловъ ‘изтичане’, исходъ; 

б) В семантиката на съществителното се наблюдава различна степен на 
неутрализация на глаголната семантика и образуване на отвлечено значение. 
Вж. блазнъ, видъ, непост©пъ ‘неподвижност’, образъ, подрагъ ‘подобие’, растворъ 
‘климат’, сълогъ, съставъ ‘ипостас, самостойно субстанциално битие’; 

в) В семантиката на съществителното се наблюдава “опредметяване” на 
значението. Вж. приносъ, растворъ ‘смес’, садъ ‘растение’, слухъ ‘ухо, орган на 
слуха’, съставъ ‘сложна субстанция’. 

Някои думи от разглежданата категория са широко известни още в КСП 
(въстокъ, гнýвъ, годъ, грýхъ, потопъ, разумъ, свýтъ, слухъ, страхъ, с©дъ). Други 
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са регистрирани в отделни стб.  паметници, най-вече в Супр (видъ, въкусъ, 
искусъ, поклонъ, помĄслъ, поспýхъ, прикладъ, приходъ, промĄслъ, съпасъ2, съставъ, 
съходъ). Трети са познати от Преславската книжнина (прýтворъ МинЧетАпр, 
постигъ ПандАнтXIв., пост©пъ ГрНазXIв., прýлогъ Мин1096г., раздýлъ 
Изб1073г., ГрНазXIв, прýрýзъ ГрНазXIв., растворъ Изб.1073г., съвъкупъ 
ПандАнтXIв., сълогъ ЙоЕШ, съмýсъ ГрНазXIв., ПандАнтXIв.). Немалко обаче 
са засвидетелствани само в ЙоЕБ (въмýстъ, въстанъ, испловъ, послабъ, похотъ, 
приводъ, призовъ, прообразъ, проуставъ, прýвратъ, прýобразъ, расходъ). 

Една и съща лексема може да е позната в КСП с общоупотребимото си 
значение, а у ЙоЕБ да функционира като термин. Така например думата исходъ 
е засвидетелствана в първичната си семантика ‘излаз, изход’ в евангелията и 
Супр 465, 24; 501, 17; 508, 17: глаголааше же исходъ его• иже хотýаше съконьчати 
с въ иерусалимъ Лк 9:31 Зогр, Мар. Същата е регистрирана в КСП и в 
специалното си значение като наименование на втората книга от Мойсеевото 
Петокнижие. В ЙоЕБ се използва като тринитарен термин ‘изхождане, лично 
свойство на Св. Дух’. Думата прирокъ в Супр 272, 6 е реализирана в значение 
‘прозвище’: отьца иоана игумена...емуже прирокъ схоластикъ• В ЙоЕБ е 
засвидетелствана като префиксален дублет на порокъ: бЃъ слово бĄсть члЃвкъ и 
стЃĄЄ приснодвЃĄ чстĄя и бес прирока утробĄ себý бесýмене плъть състави 266а. 
Срв. и Изб1073г. В лексикографските източници думата истокъ е 
засвидетелствана само с прякото си значение извор и преносното източник. С 
терминологичното й значение в триадологията в съчетанието без истока я 
употребява за пръв път Йоан Екзарх. Следователно тук може да се говори за 
семантична деривация. 

Констатира се един случай на терминологична омонимия, основана на 
различна категориална принадлежност на двете единици: 

съпасъ1, swth¿r – сотир.9 Спасител, nomen agentis: гѓь иѓсъ жизньнĄи 
прьвородьць и сѓпсъ 329б 

съпасъ2, swthri¿a – сотир. Спасение, nomen actionis: сѓпсъ промĄсльнĄя 
ему силĄ 204а III спѓсени¬  

3. Непродуктивни суфиксални терминоелементи в разглежданата група:  
Суфиксът -тва е бил непродуктивен още в праславянската епоха [Meillet 

1961: 296, 304; Азарх 1984: 192]. Това доказват и данните от ЙоЕБ, в чийто 
терминологичен пласт открих само три от най-често срещаните думи, 
образувани с този формант – женитва, клтва, молитва. Те имат основно 
значение ‘действие (състояние) или резултат от действие’ и са характерни за 
книжно-писмения език [Горелова1969: 33]. Деривати на този модел са: 

                                                 
9 Сотириологичен термин. 
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съпасъ1, swth¿r – сотир.9 Спасител, nomen agentis: гѓь иѓсъ жизньнĄи 
прьвородьць и сѓпсъ 329б 

съпасъ2, swthri¿a – сотир. Спасение, nomen actionis: сѓпсъ промĄсльнĄя 
ему силĄ 204а III спѓсени¬  

3. Непродуктивни суфиксални терминоелементи в разглежданата група:  
Суфиксът -тва е бил непродуктивен още в праславянската епоха [Meillet 

1961: 296, 304; Азарх 1984: 192]. Това доказват и данните от ЙоЕБ, в чийто 
терминологичен пласт открих само три от най-често срещаните думи, 
образувани с този формант – женитва, клтва, молитва. Те имат основно 
значение ‘действие (състояние) или резултат от действие’ и са характерни за 
книжно-писмения език [Горелова1969: 33]. Деривати на този модел са: 

                                                 
9 Сотириологичен термин. 

молитвьнъ и женитвьнъ. Паралелни образувания имат женитва – жен¬ни¬, 
женьство и молитва – мол¬ни¬, мольба.  

Слабо продуктивната в стб. език наставка -тво се присъединява към 
глаголни основи и образува думи със значение на действие/ резултат от 
действие (женитво10) и оръдие (чувитво11). Единичен случай на отвлечена 
семантика представлява терминът творитво, засвидетелстван единствено тук. В 
текстовата традиция е застъпена замяната: чувитво 188бbis V чувьство. 

Непродуктивната в класическия стб. език наставка -ъкъ се присъединява 
към основата на минали страдателни причастия от префигирани глаголи, като 
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ЙоЕБ с този суфикс е засвидетелствано едно терминологизувано име – 
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по признака продуктивност както в общия словник, така и в терминологичния 
пласт лексика на разглеждания паметник. При тази категория в 
Терминологичната лексика в ЙоЕБ не се наблюдават разминавания в 
процентните отношения за един или друг формант спрямо референтните 
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равностойното участие на съответните наставки в словопроизводството както 
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В съпоставка с Речникa на морфологичните корелации на суфиксално 
равнище между гръцки и стб. език в Йоан-Екзарховия превод на “ De fide 
                                                 
10 Думата е регистрирана само у ЙоЕБ. 
11 Думата е засвидетелствана още у ГрНазХIв. и в стб. превод на Катехезите на Кирил 
Йерусалимски. 
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orthodoxa” се вижда, че разпределението на редовните морфологични 
корелати в Терминологичната лексика в ЙоЕБ е пропорционално на 
разпространеността на съответните модели в макросистемата на езика от това 
време, както в други преводни текстове, така и в оригинални стб. 
произведения [Илиева 2013: 393-401]. Не се наблюдава различие в 
словообразувателните тенденции и между продукцията на двата книжовни 
центъра – Охрид и Преслав, а така също и между паметниците с различна 
жанрова принадлежност. Това ясно показва от една страна единството на 
българския език през съответния период, а от друга относителната му 
независимост в развитието от водещия културен език, в чийто ареал се намира. 
Налага се изводът, че в преобладаващото число от случаите се касае не за 
калкиращ превод, а за чисто типологична съотносимост на равнище категория.   
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Съкращения на старобългарски паметници 
 

Ас – Асеманиево евангелие 
ГрНазXIв. – 13 слова на Григорий Назиански по ркп. от ГрНазXIв. 
Евх – Синайски евхологий 
Зогр – Зографско евангелие 
Изб1073г. – Симеонов изборник от 1073 г. 
ЙоЕБ – Богословие на Йоан Екзарх 
ЙоЕШ – Шестоднев на Йоан Екзарх 
ЙоЛествXIIв. – Лествица по ркп. от XIIв. 
Клоц – Клоцов сборник 
КСП – Класически старобългарски паметници 
Мар – Мариинско евангелие 
Мин1096г. – Служебен Миней за м. септември по ркп. от 1096 г. 
МинЧетАпр – Миней-чети за м. април 
ПандАнтXIв. – Пандекти на Антиох по ркп. от XIв. 
Сав – Савина книга 
Супр – Супрасълски сборник 
ХронГАм – Хроника на Георги Амартол 
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1 Изследването е частично финансирано по проект „Memoria de futurо (Памет за 
бъдещето): мултидисциплинарни аспекти в изследванията на човек“ ФП17-ФС-011, 
също така частично финансирано по проект „Електронна база данни за регионални 
езикови особености на родопското нематериално културно наследство в 
глобализиращия се свят“ СП17-ФС-006. 

РАЗВОЙ НА ГЛАСНА Ы В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 
(С ОГЛЕД НЕЙНИТЕ РЕФЛЕКСИ В СЪВРЕМЕННИТЕ 

РОДОПСКИ ГОВОРИ)1 
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DEVELOPMENT OF THE VOCAL Ы IN BULGARIAN LANGUAGE 
( ACCORDING ITS REFLEXES IN CONTEMPORARY RHRODOPEAN 

DIALECTS) 
 

Miroslav Mihaylov 
Paisii Hilendarski University of Plovdiv 

 
In the next pages we are reviewing the reflexes of the vocal ы in the modern 

Rhrodopean dialects. We  study the pronunciation of ы in lexemes in which in the Old 
Bulgarian language is marked the grapheme ы and today there are some allophones of 
several vocals. We use voice records of dialects in the Rhodopes. We provide precise 
acoustic parameters to the alofons which are recorded in the etymological positions of the 
vocal ы. We make a few statements regarding the phonological interpretation of 
contemporary reflexes of the vocal ы. 

Key words: reflexes, vocal ы, Rhrodopean dialects, acoustic parameters, allophones, 
Old Bulgarian language. 

 
1. Увод 
В следващите страници правим преглед на рефлексите на стб. вокал ы в 

съвременните родопски говори. Спираме се и на изследвания върху произхода 
и развоя на гласна ы в българския език. Изследваме изговор на лексеми, в 
които в старобългарския език е отбелязвана графема ы, а днес се срещат 
алофони на няколко гласни. Ползваме записи на говори от Родопите (от 
говорите на селата Тихомир и Припек (Кърджалийско) и село Главки - 
Ксантийско). Представяме точни акустични параметри на алофоните, които се 
регистрират в етимологичните позиции на стб. гласна ы. Изказваме няколко 
твърдения по отношение на фонологичната интерпретация на съвременните 
застъпници на стб. вокал ы.  

2. Тези в статията  
1. Засвидетелстван е у-изговор на стб. ы, което отпраща към 

предписмения период от развоя на българския език.  
2. Рефлексите на стб. ы в съвременните говори са съвсем кратки като 

времетраене; „кратката гласна … не създава пълноценен акустичен ефект на 
отделна гласна“ [Жобов 2004: 28]. 
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съвременните родопски говори. Спираме се и на изследвания върху произхода 
и развоя на гласна ы в българския език. Изследваме изговор на лексеми, в 
които в старобългарския език е отбелязвана графема ы, а днес се срещат 
алофони на няколко гласни. Ползваме записи на говори от Родопите (от 
говорите на селата Тихомир и Припек (Кърджалийско) и село Главки - 
Ксантийско). Представяме точни акустични параметри на алофоните, които се 
регистрират в етимологичните позиции на стб. гласна ы. Изказваме няколко 
твърдения по отношение на фонологичната интерпретация на съвременните 
застъпници на стб. вокал ы.  

2. Тези в статията  
1. Засвидетелстван е у-изговор на стб. ы, което отпраща към 

предписмения период от развоя на българския език.  
2. Рефлексите на стб. ы в съвременните говори са съвсем кратки като 

времетраене; „кратката гласна … не създава пълноценен акустичен ефект на 
отделна гласна“ [Жобов 2004: 28]. 

3. В съществуващите изследвания не се прави точно описание за 
звученето на стб. вокал ы, което дава възможност на много диалектолози да 
отбелязват „запазване“ изговора на стб. гласна ы в съвсем различни алофони, 
като по този начин се създават отделни диалектни типове при рефлексите на 
стб. вокал ы. 

3. Гласна ы в досегашни изследвания 
Гласна ы се отбелязва в много български говори. Като че ли най-напред 

от А. П. Стоилов в множество публикации, като привеждаме сниман от него 
запазен надпис под улуците на старото помещение до черквата за IV-класно 
училище в град Серес, който гласи: 

 
http://www.promacedonia.org/bg_1916/bg_1916_3_2.htm: 315). 
В надписа е изписана гласна ы пет пъти. Отново от А. П. Стоилов са и 

многократно цитираните в българската диалектология примери от статията 
„Рефлекси на старобългарския изговор на ы в новобългарските наречия“ в 
говорите на селата Зарово и Висока, Солунско, където всъщност се среща ъ-
изговор на стб. ы [Стоилов 1899: 565–576]. В началото на XX век Л. Милетич 
отбелязва гласна ы в говора на Широка лъка и в говора на южните павликяни, 
но следва ясно да бъде заявено, че проф. Милетич говори за ъ-изговор. По 
отношение на говора в Широка лъка казва: „на мястото на стб. ы в неударена 
сричка навсякъде се среща ъ“ [Милетич 2013: 187], в същия труд се обобщава 
и ъ-изговор за стб. ы и в споменатите от А. П. Стоилов по-горе села: „В 
околностите на Серес ‒ в селата Зарово и Висока ‒ вместо стб. ы сега се 
произнася ъ, независимо от ударението“ [Милетич 2013: 187]. 

В павликянския говор гласната ы се произнася на етимологичните 
позиции и на двете старобългарски гласни û, ¸: „Така се е стигнало до 
средното палатално-гутурално ы на мястото на стб. ы, и в този говор“ 
[Милетич 2013: 102]. За този редуциран изговор Л. Милетич казва, че не може 
да се обясни с физиологически причини [Милетич 2013: 102], а Ив. Кочев 
изтъква като причина силната акомодация или вокално-консонантното 
взаимодействие в източните български говори. За Ив. Кочев изговорът в 
павликянския диалект е получен в резултат на стягане като по този начин 
възникват „много тесни гласни“ [Кочев 2010: 41]. В следващите страници 
показваме как това „стягане“ е измерено с програмите за звуков анализ в наши 
статии и в монографията на Владимир Жобов „Звуковете в българския език“. 

Отново в западните рупски говори Йордан Иванов изнася данни за 
наличие на гласна ы конкретно в селата Годешево и Слащен и определя 
изговора като еднакъв с руското ы: „По учленителните си особености тя стои 
много близо до днешното руско ы. Случаи на засилване на гърления характер 
на гласната така, че на нейно място да се чува ъ, не се срещат. Гласна ы вместо 
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стб. ы в говора се явява навсякъде, където в старобългарския език тази гласна 
е стояла на старото си място“ [Иванов 1966: 504]. Авторът също така посочва 
наличие на вторична гласна ы на мястото на стб. и: „Процесът на ограничаване 
на употребата на гласна и и заменянето и с нейния твърд вариант ы ‒ вторично 
ы ‒ е взел широки размери“ [Иванов 1966: 505]. 

Последният автор привежда много примери, но не дава допълнителни 
указания за артикулационните и акустичните особености на гласната ы.  

В статия от 1962 г. гласна ы се отбелязва и в говора на Тихомир, 
Кърджалийско от Д. Тилков и Ст. Кабасанов. Самият Д. Тилков посочва три 
типа при изговора на гласна ы. 

Първа позиция са посочените редувания на [ъ] с [е] във формите за мн. 
число като „òфце, но и òфцъ“ [Тилков 1983: 314]. Тези форми са характерни за 
всички родопски говори, като в зависимост от опитността и старанието на 
автора се отбелязват наистина с окончание [-е] или [-и], но също със знака ў, 
който е прието да се нарича Милетичево [ў]. Този звук не е предмет на това 
изследване, но не е прието звукът да се свързва с рефлекси на ы. 

Втора позиция са случаите с гласна ы в края на думите при имената от 
женски род мн. ч. без ударение ‒ „чува се и гласна ъ с лек призвук на и“ 
[Тилков 1983: 314], като примерите при прилагателните имена са 
многобройни: „сùны,  бèлы, жòлты, чòрны, стàры, дạбры, червèны, узрềлы, 
гòрмạвы, алтòнены, нàшефскы жòны и др.“ [Тилков 1983: 314]. 

Трета позиция е изговорът на ы в средисловие след твърда съгласна. Д. 
Тилков го определя като: „задноезичен вокал, който звучи с голяма гърленост“ 
[Тилков 1983: 313]. Тъй като говорът на Тихомир е съществуващото в 
съвременността най-архаично състояние на старобългарския език, 
наблюдението на Д. Тилков, който остава най-добрият познавач на звуковете в 
българския език, е изключително ценно за диференциацията на задните 
старобългарски гласни ъ, у, ы, 2, а. Вероятно именно тази „голяма 
гърленост“ да е била диференциалният признак на стб. ы при корелативното 
противопоставяне на ы с другите фонеми от задния ред.   

Едно от най-късните „засвидетелствания“ на гласна ы е в северния 
павликянски говор. Нено Неделчев отбелязва наличие на ы в този говор, в 
селата Орèш, Мàлчика, в гр. Белене, Свищовско и в с. Тр³нчовица, 
Никополско. Авторът посочва декларативно: „Лично на терена намерих в 
северния павликянски говор напълно жива и във функционална употреба 
фонемата ы в говора на информаторите от всички възрасти“, „По своя 
учленително-слухов характер тя не е еднаква с гласната ы в руския език. 
Слухово се доближава до ъ“ [Неделчев 1988: 215]. Авторът дава примери, 
когато гласна ы се среща вместо стб. вокал и и посочва ограничение на 
дистрибуцията само след твърда съгласна (Неделчев 1988: 216). Трябва ясно 
да се посочи, че в съвременното състояние на българския книжовен език 
съгласната пред гласна [и] също е твърда. Евентуалната дистрибуция, при 
която [и] да се среща само след мека съгласна, а [ы] след твърда отпада, 
защото и в двата случая съгласната се определя като твърда. 
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стб. ы в говора се явява навсякъде, където в старобългарския език тази гласна 
е стояла на старото си място“ [Иванов 1966: 504]. Авторът също така посочва 
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ы ‒ е взел широки размери“ [Иванов 1966: 505]. 

Последният автор привежда много примери, но не дава допълнителни 
указания за артикулационните и акустичните особености на гласната ы.  

В статия от 1962 г. гласна ы се отбелязва и в говора на Тихомир, 
Кърджалийско от Д. Тилков и Ст. Кабасанов. Самият Д. Тилков посочва три 
типа при изговора на гласна ы. 

Първа позиция са посочените редувания на [ъ] с [е] във формите за мн. 
число като „òфце, но и òфцъ“ [Тилков 1983: 314]. Тези форми са характерни за 
всички родопски говори, като в зависимост от опитността и старанието на 
автора се отбелязват наистина с окончание [-е] или [-и], но също със знака ў, 
който е прието да се нарича Милетичево [ў]. Този звук не е предмет на това 
изследване, но не е прието звукът да се свързва с рефлекси на ы. 

Втора позиция са случаите с гласна ы в края на думите при имената от 
женски род мн. ч. без ударение ‒ „чува се и гласна ъ с лек призвук на и“ 
[Тилков 1983: 314], като примерите при прилагателните имена са 
многобройни: „сùны,  бèлы, жòлты, чòрны, стàры, дạбры, червèны, узрềлы, 
гòрмạвы, алтòнены, нàшефскы жòны и др.“ [Тилков 1983: 314]. 

Трета позиция е изговорът на ы в средисловие след твърда съгласна. Д. 
Тилков го определя като: „задноезичен вокал, който звучи с голяма гърленост“ 
[Тилков 1983: 313]. Тъй като говорът на Тихомир е съществуващото в 
съвременността най-архаично състояние на старобългарския език, 
наблюдението на Д. Тилков, който остава най-добрият познавач на звуковете в 
българския език, е изключително ценно за диференциацията на задните 
старобългарски гласни ъ, у, ы, 2, а. Вероятно именно тази „голяма 
гърленост“ да е била диференциалният признак на стб. ы при корелативното 
противопоставяне на ы с другите фонеми от задния ред.   

Едно от най-късните „засвидетелствания“ на гласна ы е в северния 
павликянски говор. Нено Неделчев отбелязва наличие на ы в този говор, в 
селата Орèш, Мàлчика, в гр. Белене, Свищовско и в с. Тр³нчовица, 
Никополско. Авторът посочва декларативно: „Лично на терена намерих в 
северния павликянски говор напълно жива и във функционална употреба 
фонемата ы в говора на информаторите от всички възрасти“, „По своя 
учленително-слухов характер тя не е еднаква с гласната ы в руския език. 
Слухово се доближава до ъ“ [Неделчев 1988: 215]. Авторът дава примери, 
когато гласна ы се среща вместо стб. вокал и и посочва ограничение на 
дистрибуцията само след твърда съгласна (Неделчев 1988: 216). Трябва ясно 
да се посочи, че в съвременното състояние на българския книжовен език 
съгласната пред гласна [и] също е твърда. Евентуалната дистрибуция, при 
която [и] да се среща само след мека съгласна, а [ы] след твърда отпада, 
защото и в двата случая съгласната се определя като твърда. 

В сегашното състояние на българската диалектология много уверено 
гласна ы се отбелязва в говора на Припек, Кърджалийско. В този говор гласна 
ы се изговаря по няколко начина. „Рефлексите на стб. ы под ударение в 
Припек се изговарят ту като (понякога удължено) ъ, ту като различни видове ы 
(без да правим категорични заключения, предполагаме и дифтонгичен 
характер в някои от тях)“ [Тончева, Илиев 2016: 21]. „В някои случаи не се 
чува чисто ы, а звук, клонящ към у [Тончева, Илиев 2016: 22]; „Чести са 
случаите, когато означаваният с ы звук има смесена фонологична реализация 
като нещо средно между ы и ъ или между ы и и“ [Тончева, Илиев 2016: 23]. 
Можем да обобщим, че последно цитираните автори свидетелстват за наличие 
на гласна ы в говора на с. Припек, но дават поне шест варианта при изговора: 
ъ, „удължено“ ъ, „различни видове ы“, „дифтонгичен характер“, „звук, клонящ 
към у“, „нещо средно между ы и и“. В същия говор гласна ы се явява 
застъпник на няколко стб. вокала ‒ ы, и, 2, ъ, 7.  

4. Етимологичен аспект на стб. гласна ы 
В етимологичен аспект е установено, че старобългарската гласна ы е 

наследник на праславянското у. „Стбълг. ы продължава праслав. у, което е 
застъпник на ие. ū. Примери: стбълг. сынъ — лит. sūnùs, … стбълг. в. п. мн. ч. 
сыны (от сынъ) — ие. *sūnuns“ [Дуриданов, ред. 1991: 92]. 

Доказателства за у-изговор на ы дава и Ив. Харалампиев: „При 
заселването на българските славяни на Балканския полуостров гласната ы е 
била възприемана от завареното неславянско население като у, напр. гр. 
μαγούλα могыла, алб. Bustrica *Быстрица и др.“ [Харалампиев 2001: 70]. 

Когато диалектолозите от втората половина на миналия век и в нашето 
съвремие свидетелстват за запазване на стб. гласна ы в някой съвременен 
говор трябва да имат предвид, че етимологичната звукова стойност на стб. ы е 
най-близо до съвременната вокална фонема [у] от българския книжовен език.  

При обзора за рефлексите на стб. гласна ы в българските диалекти е 
редно да се отдели специално внимание на сериозните проучвания на Иван 
Гълъбов. Авторът изтъква факта, че в първоначалната глаголица поредицата 
на буквите носи естествения ред на числата, на всяка буква съответства едно 
число. Срещу а стои 1, срещу 2 стои б, но срещу числото 10 съответстват две 
букви Й, Ⰹ. „Очевидно е, че принципът „една буква за едно число и едно 
число за една буква“, типичен иначе за глаголическата азбука, в случая е бил 
нарушен, а това може да се обясни с обстоятелството, че при началното 
изграждане на тази азбука един от двата знака, съответстващи на числото 10, 
не е съществувал“ [Гълъбов 1986: 240]. Така знакът Ⰹ е „късно допълнение на 
първоначалната глаголическа азбука“ [Гълъбов 1986: 240]. В резултат на 
задълбочени наблюдения Ив. Гълъбов доказва, че в първоначалната глаголица 
не е имало гласна, която да отговаря на праславянското у (тоест ы ‒ бележката 
е моя). Ив. Гълъбов категорично доказва, че глаголицата възниква въз основа 
на диалект, „в който праславянското у (тоест ы ‒ бележката е моя) е 
съвпаднало със задната ерова гласна, поради което липсва специален знак за 
застъпника на тази праславянска фонема“, „говорите от типа кътка, сът (<* 
sytъ), пътам (<* pyta-), четъри (<* četyri) и пр. предлагат това условие и че 



Отговорността пред езика

поради това тъкмо те са били основата, върху която е била изградена 
първоначалната глаголица“, „праславянското *sytъјь е било предавано в 
глаголическата азбука чрез сътъЙ“, „този начин на писане е могъл да се 
запази само докато глаголицата е била употребявана в тясна диалектна среда, 
характеризирана с изговора ъ, за старото и новото y (тоест ы ‒ бележката е 
моя)“ [Гълъбов 1986: 242]. 

Праславянското у (тоест ы) още в глаголическата азбука е предавано със 
съчетания от графични знаци, които са изписвали съответния изговор, но 
винаги с първоначален компонент графемата за задна ерова гласна ъ. Задната 
ерова гласна е била висока, редуцирана, тясна, съкратена по времетраене 
полувокална фонема, каквито изговори могат да бъдат доказани в 
съвременните родопски диалекти. Именно затова декларираното „запазване 
изговора на стб. гласна ы“ в южните български говори е несъстоятелно. При 
първоначалното възникване на глаголическата писменост изговорът на вокала 
в етимологичните позиции на въпросната гласна ы се приема и транскрибира 
от чужденците като звук [у], съвременната българска гласна у. Но по същия 
начин се предава и звуковата стойност на задната ерова гласна.  

Произходът на задната ерова гласна също се свързва с гласната [у]: 
„Стбълг. Ъ е резултат от делабиализацията на ие. и балтославянското u: стб. 
дъшти, дъштере ‒ праслав. *dukti, -ere; стб. дъва ‒ стинд. duvá, лат. duo, гр. 
δύω, лит. dù“ [Дуриданов, ред. 1991: 94]. „Стб. ъ отговаря изпърво на праслав. 
ъ от инд. ¢: стб. дъшти ‒ нбълг. д³шти, (д³ште), зв. п. ед. ч., диал. д³штера < 
иноевропейското. *dhugəter-, стинд. duhita“ [Младенов 1979: 107]. Двете ерови 
гласни са имали съвсем слаба звукова стойност и затова се определят като 
редуцирани гласни. По думите на Кирил Мирчев „гласежът на еровите гласни 
мъчно може да се установи с точност. В ранния старобългарски период те са 
били напълно различни гласни. Предполага се, че ъ е бил закръглен заден 
вокал, който е звучал като кратко о или кратко у“ [Мирчев 1985: 18]. 

Като застъпник на ъ се изговаря задна гласна, която се регистрира в 
отделните говори като [ồ], [ò], [³],[à], [å]. С графемите ồ и ³ в много говори 
(Смолянски, Доспатски, Хвойненски) се предават писмено рефлексите на 
предните стб. вокали ь и 1, но и в тези случаи задължително е отбелязана 
мекостта. 

5. Съвременен изговор при рефлекси на стб. гласна ы 
Спираме се най-напред на няколко записа от с. Тихомир, в които се 

среща рефлексът на стб. ы от быти [Цейтлин, ред. 1994: 103], произнесен във 
фразата [чирàк бỳл]. Програмата за звуков анализ посочва мястото на 
изследвания акустичен момент в системата на кардиналните гласни. 

Спектрограма на фразата [чирàк бỳл]  

 
В глаголната словоформа пùтам от стб. пытати, -а4, -а9ши повелителна 
форма пытаите (Цейтлин 1994: 558) е засвидетелстван изговор на значително 
по-ниска и по-централна гласна. Многократното прослушване на записите ни 
кара да възприемаме чувания звук като вариант на фонема [³]. 

Спектрограма на фразата [на лèлʼадạ п³тạ] 

 
Извод: 
В говора на Тихомир рефлексът на стб. вокал. ы е заден висок вокал, 

който би могло да се транскрибира с графемата у; могат да се отбележат 
случаи и на ъ-изговор. 

В следващите страници анализираме изговор на фраземи от говора на 
Припек, в които се постулира наличие на гласна ы.  

Спектрограма за изговора на [немòй п³та] 
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Спираме се най-напред на няколко записа от с. Тихомир, в които се 

среща рефлексът на стб. ы от быти [Цейтлин, ред. 1994: 103], произнесен във 
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В глаголната словоформа пùтам от стб. пытати, -а4, -а9ши повелителна 
форма пытаите (Цейтлин 1994: 558) е засвидетелстван изговор на значително 
по-ниска и по-централна гласна. Многократното прослушване на записите ни 
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Отговорността пред езика

В този случай програмата за акустичен анализ отчита изговор на задна 
гласна; което е видно от поставената на спектрограмата точка. В системата на 
вокалите в българския книжовен език това е мястото на фонема [³], редно е 
регистрираният с програмата за акустичен анализ алофон да се интерпретира 
като вариант на фонема [³].  

Нека сега дадем уникални за българската фонетика примери, в които за 
пръв път в нашата фонетика ще бъде доказана липсата на стационарна част 
при онзи звуков отрязък, който колегите предпочетоха да бъде транскрибиран 
с графема ы. Ще проследим изменението на формантите във фразата [дùркана 
е бʼла] за онзи звуков отрязък, който сме транскрибирали със знака горна 
запетая в словоформата [бʼла], която е употребена в значението на книжовното 
ʼбилàʼ. 

Спектрограма за изговора на[дùркана е бʼла] 

 
На спектрограмата сме отделили с две вертикални линии мястото от 

вълновата форма, в което е произнесена словоформата [бʼлạ]. Времетраенето 
на цялата дума е 232 ms, което за евентуалните четири звука дава средно по 58 
ms, а това е много необичайно. За родопската звукова система Р. Маринска 
регистрира алофони с времетраене на вокалите между 120 и 192 ms, съответно 
най-кратко за [ù] и най-дълго за [ʼồ], само времетраенето на [а] е дадено като 
181 ms. (Маринска 2008: 97). В словоформата от с. Припек последният звук 
също е [а]. Спираме се на ударения звуков компонент, който е транскрибиран 
с горна запетая, за да не се ангажираме със становище, че това е алофон на 
някоя от родопските вокални фонеми. При изменението на стойностите на 
формантите фиксираме няколко момента от този звуков отрязък и във всеки от 
тях е дадено мястото на звука в системата на кардиналните гласни. 

I момент ‒ отчетените формантни стойности реализират централна 
гласна 

 
II момент ‒ стойностите на втория формант са значително понижени и 

гласната се премества назад 
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В този случай програмата за акустичен анализ отчита изговор на задна 
гласна; което е видно от поставената на спектрограмата точка. В системата на 
вокалите в българския книжовен език това е мястото на фонема [³], редно е 
регистрираният с програмата за акустичен анализ алофон да се интерпретира 
като вариант на фонема [³].  

Нека сега дадем уникални за българската фонетика примери, в които за 
пръв път в нашата фонетика ще бъде доказана липсата на стационарна част 
при онзи звуков отрязък, който колегите предпочетоха да бъде транскрибиран 
с графема ы. Ще проследим изменението на формантите във фразата [дùркана 
е бʼла] за онзи звуков отрязък, който сме транскрибирали със знака горна 
запетая в словоформата [бʼла], която е употребена в значението на книжовното 
ʼбилàʼ. 

Спектрограма за изговора на[дùркана е бʼла] 

 
На спектрограмата сме отделили с две вертикални линии мястото от 

вълновата форма, в което е произнесена словоформата [бʼлạ]. Времетраенето 
на цялата дума е 232 ms, което за евентуалните четири звука дава средно по 58 
ms, а това е много необичайно. За родопската звукова система Р. Маринска 
регистрира алофони с времетраене на вокалите между 120 и 192 ms, съответно 
най-кратко за [ù] и най-дълго за [ʼồ], само времетраенето на [а] е дадено като 
181 ms. (Маринска 2008: 97). В словоформата от с. Припек последният звук 
също е [а]. Спираме се на ударения звуков компонент, който е транскрибиран 
с горна запетая, за да не се ангажираме със становище, че това е алофон на 
някоя от родопските вокални фонеми. При изменението на стойностите на 
формантите фиксираме няколко момента от този звуков отрязък и във всеки от 
тях е дадено мястото на звука в системата на кардиналните гласни. 

I момент ‒ отчетените формантни стойности реализират централна 
гласна 

 
II момент ‒ стойностите на втория формант са значително понижени и 

гласната се премества назад 

 
 

 III момент ‒ вокалът става все по-заден 

IV момент ‒ поради занижените стойности на първи формант гласната 
става висока, а намаляването на стойностите на втория формант измества 
вокала назад 

V момент ‒ на спектрограмата е отчетена висока задна гласна, която 
регистрирахме и в говора на Тихомир 

Експериментът показва, че изследваният звуков отрязък няма постоянни 
формантни стойности. Да се транскрибира този звук е некоректно, неточно и 
нереалистично. По думите на Владимир Жобов „Кратката гласна … не създава 
пълноценен акустичен ефект на отделна гласна“ (Жобов 2004: 28). 

Гласна ы се отбелязва и в родопските говори, които при сегашните 
държавни граници попадат в територията на Република Гърция. 

Спираме се на запис от говора на с. Главки, Ксантийско. 
Спектрограмата отчита произнасяне на централна висока гласна точно 

както би следвало да бъде състоянието в старобългарския език. 
Спектрограма за изговора на [ты чулʼàку] ‒ с. Главки 



Отговорността пред езика

1. Във фонологичните системи на родопските говори се срещат
звуковете [ù] ‒ [ы] ‒ [ỳ] в етимологични позиции, които в старобългарския 
език са отбелязани с ы; 

2. Застъпниците на ы (дори когато са под ударение) се реализират с три-
четири пъти по-слаб интензитет от съседните неударени, но пълнозвучни 
вокали. 

3. Акустичните показатели на запазените рефлекси на стб. ы са на
висока задна гласна, значимо по-висока от останалите задни вокални фонеми в 
българския език. 

4. Фонологичните системи на съвременните родопски говори нямат
място за фонема ы и затова на фонологично равнище съществуващите в 
говорите варианти за произнасяне на задни високи алофони се сливат с 
алофоните на вокалните фонеми от задния ред [³] или [ỳ]. 
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1. Във фонологичните системи на родопските говори се срещат
звуковете [ù] ‒ [ы] ‒ [ỳ] в етимологични позиции, които в старобългарския 
език са отбелязани с ы; 

2. Застъпниците на ы (дори когато са под ударение) се реализират с три-
четири пъти по-слаб интензитет от съседните неударени, но пълнозвучни 
вокали. 

3. Акустичните показатели на запазените рефлекси на стб. ы са на
висока задна гласна, значимо по-висока от останалите задни вокални фонеми в 
българския език. 

4. Фонологичните системи на съвременните родопски говори нямат
място за фонема ы и затова на фонологично равнище съществуващите в 
говорите варианти за произнасяне на задни високи алофони се сливат с 
алофоните на вокалните фонеми от задния ред [³] или [ỳ]. 
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Abstract: Тhe research aims to present the opinion of the leading elite (the creative and 
political intelligentsia) about the purity of the Bulgarian language from 1878 to 1885. During 
this period, the linguistic norms (including the lexical ones) are being built up. 
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Новите исторически, обществено-политически и културни условия след 
Освобождението пораждат нови предизвикателства пред младия книжовен език. 
Той става официален държавен език, призован да обслужва новообразуваните 
сектори. Това обуславя действието на тенденция към интелектуализация на 
книжовния език, най-видима в сферата на лексиката и синтаксиса [Гарвин 
1993: 43 – 46]. Тя се постига чрез произвеждане на необходимите средства на 
базата на системно-структурните възможности на езика и/или чрез заемане 
на елементи от интернационалната научна терминология. Езиковата общност 
трябва да има на разположение група от активни привърженици, които желаят 
да се посветят на култивирането на езика си. Важно условие е дадено средство 
да бъде прието и да влезе в практиката на конкретен социум.

Интелектуализацията на езика се свързва с други две действащи тенденции 
– интернационализация и национализация. Национализацията по правило 
не се противопоставя на пуристичното разбиране и не се свързва с него по 
отношение на интернационалния речников фонд. Този момент играе определена 
роля тогава, когато интернационализмите влизат в определен език посредством 
друг, доминиращ език. За да се осигури нужното достатъчно отграничение от 
другия език, се предпочита „националният вариант” [Онхайзер 2003: 135]. 

Асиметрията на езиковото развитие в различните региони с етнически 
българско население, създадена чрез решението на Берлинския конгрес от 13 
август 1878 г., става причина за обособяването на няколко културни центъра. 
Авторитетното ядро на посветените в култивирането на езика дава мощен 
тласък на доизграждането на книжовния език, на неговото унифициране и 
утвърждаване като общонационален. Проблемът за чистотата на езика, свързан 
с позитивна или негативна реакция към някои нововъведения и промени в езика, 
продължава да вълнува родолюбиви българи, които намират начин свободно 
да изразят мнението си чрез периодичния печат. 



Отговорността пред езика
***

Първото следосвобожденско списание е Иван-Богоровото 
„Чистобългарска наковалня за сладкодумство” (София, 1878 – 1879). В 
Предисловието към книжка първа с добър филологически усет възрожденецът 
очертава задачите, които си поставя: да се обработва и обогатява говоримия и 
писмения език „с чистобългарски думи” – изковани или заети, но побългарени 
най-малко в краищата, както и да „пооправя езика” на някои списания. 
Неуморната, провокативна и скъпо струваща пуристична дейност на Ив. 
Богоров обаче не намира последователи, което предопределя краткия живот на 
Наковалнята.

Богоровият опит за поставяне на проблема на широко обществено 
обсъждане обаче не е единственият. Покана за търсене на подходящи заместници 
на редица непознати за обществото галицизми, русизми и турцизми по същото 
време идва и от страниците на източнорумелийския в. „Марица”. В статията 
„Словарски отдел”1 се съобщава за откриване на рубрика за обнародване 
на езикови въпроси и отговори, в която да се описват всички думи, за които 
е необходимо да се намерят български съответствия. Такава рубрика обаче 
практически не се реализира. Нуждата от обработване (вкл. побългаряване) 
на динамично навлизащия чуждоезиков материал в езика следователно не е 
Богорова приумица, а се осъзнава от професионално ангажираните с книжовния 
език лица, но в първите следосвобожденски години у българското общество 
липсва желание за ангажираност. Показателно е например отсъствието на 
материали, посветени на чистотата на езика (и въобще по езикови въпроси), в 
първия софийски в. „Витоша“ (1879 – 1880).

През 1880 г. Ив. Богоров прави втори опит за организиране на пуристичен 
орган, като издава вестника „Бранилник за българския народен език и за 
народна облага” (1880), но отново не намира обществена подкрепа. Това до 
голяма степен може да се обясни с безкритичното приемане по това време на 
„западни боклук“ в „нашето непорочно отечество“ от страна на българската 
интелигенция (Барон Лулчо „Знаеш ли ти кои сме?“2). Френските думи имат 
висок статут сред родната политическа интелигенция, което личи от бележката 
„От живота на г. София“3 на Ваш Грую. Тя описва езиковото поведение на свой 
политически опонент така: „Речта имаше господин Х., родом българин, поданик 
французки, възпитаник цариградско-йезуитски, от консерваторски еснаф; 
особени белези няма… Говореше той салонно-българско наречие и посоляваше 
сегиз-тогиз неподражаемата си реч с някое остаряло французко слово от модата 
на 17-ия век“.

През следващите години проблемът за чистотата на езика се засяга 
основно в източнорумелийския периодичен печат – в. „Марица“ (1878 – 
1885) и в. „Народний глас“ (1879 – 1885). Скрити удобно зад анонимността, 
редица българи споделят мнението си относно посоката на развитие на младия 
книжовен език. 
1 Марица, бр. 16 от 19 септември 1878. 
2 Независимост, бр. 30 от 24 декември 1880.
3 Съзнание, бр. 6 от 4 юни 1883.
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През 1881 г. във в. „Марица” излиза отзивът на Г. „Нещо по книжнината 

ни”4 във връзка с бележка, публикувана във в. „Народний глас”5, в която пражки 
студент, който работи по изготвянето на „Чешко-български словар”, публично 
моли г. Прошек да не дава под печат речника си. Г. се възмущава, че „студентът 
по филология иска да бъде единствен филолог, който да издаде речник”. 

В статията „Впечатленията ми в Свободна и полусвободна България”6 от 
един забегнал македонский българин обръща внимание на новонавлезлите 
в книжовния български език чужди думи, поради които той е станал „смесен”. 
Изтъква високия статут на „европеизмите” и ниския статут на западните 
(македонските) говори. Българската общественост обявява македонеца за 
„сърбист” и „раздвоител” на българския народ, ако неволно пропусне в речта 
си някое ке вм. ще, сакам вм. искам, татко вм. баща, у дома вм. вкъщи. Накрая 
завършва с коментара, че ако Ив. Богоров се придържаше към по-умерени 
пуристични позиции, щеше да намери повече последователи и усилията му 
нямаше да са безплодни. Тази статия остава без обществена реакция.

Две години по-късно в провокативната си епистоларна статия „По язикът 
ни”7 Сп. Гулабчев (общественик, политически деец, роден в Лерин, Македония) 
неколкократно обвинява Ив. Богоров, че „нееднакво обича всичките българи”, 
затова в речника му не се съдържа нито една македонска дума. Очертава четири 
подхода към езика: „Горкий ни български език, от една страна го гледат, макар 
и без да щат, ония, които са се учили на Запад, от друга, ония, които наместо 
чистобългарски думи му вмъкват руски, от трета – граматикарите, които искат 
да го накичат с падежи, ы-та, причастия и т.н., от четвърта пък Г-н Богоров с 
новокованите си думи”.

Във връзка с цитираната статия на Сп. Гулабчев няколко дена по-късно 
се публикува „По язика ни. Отговор на един приятел в Киев“8 от Б-въ. Според 
автора не е възможно да се „изцерят” писатели, читатели, чиновници, учители 
от обширното завоевание на руското слово между тях чрез суровия начин на Ив. 
Богоров с прековаване на всичко през собствената си наковалня. Избавлението 
от русизми е невъзможно да се осъществи даже от всепризнат човек филолог, 
докато българите не се обърнат да търсят чистотата на езика в говора на бащите 
и майките си.

Спорът се прекратява от публициста Д. Ризов (родом от Битоля, 
екзархийски училищен инспектор на българските училища в Македония) чрез 
статията „По язикът ни”9. Според него Ганьо Б-въ се заблуждава, като смята, че 
книжовният език няма нужда от въвеждането на чисто български провинциализми 
(македонизми). Изказва несъгласие както с мнението на Ив. Богоров да се коват 
нови думи, така и с мнението на Сп. Гулабчев да се избягват русизмите, а да 
4 Марица, бр. 252 от 16 януари 1881. 
5 Народний глас, бр. 144 от 9 декември 1880. Мнение за качеството на речника по-късно 
се изказва в Баберки. IV. – Народний глас, бр. 333 от 13 октомври 1882.
6 Новото българско правописание и новий български писмен език. – Марица, бр. 188 от 
28 май 1880.
7 Марица, бр. 358 от 2 февруари 1882 и бр. 359 от 5 февруари 1882.
8 Марица, бр. 372 от 23 март 1882. 
9 Марица, бр. 382 от 30 април 1882.
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се предпочитат турцизмите и гърцизмите (старобългарският език е майка на 
всичките славянски езици, затова русизмите не представляват опасност), също 
с мнението на г-н Б-въ „да се държим слабо за местните наречия”. Няма да има 
чист български език, докато не се проучи съкровището, скрито в народните 
песни и приказките. За целта е необходимо да се създаде академия по подобие 
на италианската Аccademia delle crusca, но това на този етап е невъзможно 
поради липса на самостоятелност на двете български области, недостатъчно 
подготвени филолози и недостатъчно събран материал за изследване.

По същото време в политическия орган под общото заглавие „Баберки”10 
излизат поредица бележки от Прага и Лайпциг, авторството на които може да 
се присъди на Ал. Теодоров-Балан. По отношение на чистотата на езика са 
направени следните по-важни констатации. Характерът на цялата филологическа 
книжнина може да се определи като „улична повърхнина, стереотипни 
блядословия, позорна манипулация“. Обръща внимание на своеволията в 
периодичния печат и за пореден път поставя въпроса за необходимостта от 
филологически подготвени лица, които да се посветят на обработването на 
събрания материал и съставянето на кодификационни документи – речници и 
граматики. 

В „Баберки V” на унищожителна критика е подложено представянето 
на българския език в Чехия от страна на Ян Вагнер. Чешкият културен деец 
отбелязва въздействието на руския и чешкия език върху българския по следния 
начин: „Източната война стори политически обрат не само на Балканския 
полуостров, но и в българския език, като най-сетне, както се знае, най-близко 
стои до руския. В днешно време е приета голяма грамада руски слова в 
българския език, особено в правнишката и войнишката терминология, когато 
в естествените науки и в историята се увожда повечето чешка терминология, 
така, както постъпя отличния учен мъж Марин Дринов, който доста време е 
прекарал в Прага. А в поезията руското влияние е още по-силно, отколкото в 
прозата, понеже българските стихотворци разом приимат названия за някои 
абстрактни понятия из руския език. Така чини именно най-добрият сега жив 
поет Иван Вазов, който успешно се труди върху оригинални произведения в духа 
на Пушкин“. Вина за тази „рана на тялото на българския език“ има домашното 
образование, което осакатява народния дух най-вече в училищата. „Истина, че 
у нази за хатъра на двама-трима руски офицери 30 000 души войска захвана да 
дума на рамото плечо, на ботушите сапоги, и за хатъра на двама-трима чешки 
възпитаници … преводите на зоологиите и на всеобщите истории да се храним 
с чешка контрабанда; ала то не значи още, че по волята на тия господинковци и 
българското слово у народа, което в третий ден по писанието има да възкръсне, 
е наденало руска „фуражка“ или облякло чешка „чамара“. У нас писмен език в 
същински смисъл на думата още няма и ако Дринов употребява в историческите 
свои съчинения поглед вместо взгляд и одобрява увод вместо введение, но не 
значи също, че той прокарва в нашата книжовност чешка терминология…“.
10 Народний глас, бр. 289 от 12 май, бр. 301 от 23 юни, бр. 307 от 14 юли, бр. 333 от 13 
октомври, бр. 336 от 23 октомври, бр. 337 от 27 октомври 1882, бр. 367 от 9 февруари, 
бр. 372 от 1883. Първата бележка е подписана с инициала Б.
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Интересни дебати по проблема за чистотата на езика и ролята на чуждите 

думи в книжовния език се наблюдават през следващите години на страниците 
на двата съперничещи си научно-книжовни органа – в Периодическо списание 
на Българското книжовно дружество (София, 1882 – 1910) и сп. „Наука“ 
(Пловдив, 1881 – 1884)11.

По същото време във в. „Южна България” е публикувана статия от И. П. 
П. (Ив. Пеев-Плачков) „По язикът. Та и па”12. Материалът започва с призив към 
публицистите за по-внимателен подбор при въвеждането на изразни средства 
от чужд произход, за да се запази „непокварен” говоримият книжовен език. 
Повечето публицисти са учили в чужбина, затова говорят и пишат не толкова 
на български, колкото на руски, френски, английски, немски. Онези, което не са 
учили в чужбина, по подражание също са изкривили езика си така, че и бащите 
им не могат да ги разбират вече. Отправя предупреждение, че ако се върви по 
този път, след няколко години книжовният език ще се различава съществено от 
говоримия, подобно на руския или сръбския език, освен това ще бъде тежък, 
неразбираем и замърсен.

***
Опитите да се повдигне въпросът за чистотата на езика в първите 

следосвобожденски години не дава резултат. Съществуват предпоставки за 
значително безкритично приемане на чуждото в езика. Засиленото руско 
културно влияние през периода и навлизането на русизми, основно по 
институционален канал, може да се обясни с времето и начина на изграждане на 
българските административни, просветни, културни, военни и пр. институции 
– още в периода на временното руско управление с руска помощ и по руски 
образец. За административна служба са призовавани руски възпитаници, с 
русофилски настроения и зачитащи руския авторитет. От друга страна, новите 
условия пораждат необходимост от по-ускорено и организирано попълване на 
терминологичния апарат, което обуславя предпочитанията към заемането на 
руски термини вместо приспособяването на домашна лексика.

Немаловажен факт е и разпространената езикова мода – умишленото 
търсене на чуждите думи като изразни средства за повишаване на рейтинга. 
Чуждата дума се възприема като маркирана с по-висока престижност [Виденов 
1997: 77 – 78]. През следващите години в руското културно влияние отслабва 
и се засилва западното, което създава условия за по-голяма нетърпимост към 
русизмите и интернационализмите, навлизащи чрез руския език.

Важни констатации за развитието на младия книжовен език се съдържат 
в езиковите бележки, публикувани в източнорумелийския периодичен 
печат. Въпреки прокламираното желание на строителите на новобългарския 
книжовен език в активния речник да се включат думи от всички говорни 

11 Вж. например „Бележка от редакцията” от Ив. Вазов, рецензията „Ние спрямо езика 
си”, обнародвана със заглавие „По открит повод” от Ал. Теодоров-Балан, критиките и 
рецензиите на П. Пешев, публикувани в „Периодическо списание” в периода между 
1883 – 1885 г., критиката върху „Апостоли за свободата. Драма в три действия” от П. 
Иванов. 1884” от Ив. Шишманов.
12 Южна България, бр. 66 от 22 февруари 1884.
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области [ИНБКЕ 1989: 173], това на практика се оказва далеч по-трудна задача, 
особено по отношение на изразните средства от западните (македонските) 
говори. Съществуват различия в информираността на интелигенцията 
относно българските диалекти, което може да бъде обяснено с произхода 
на преобладаващата част изтъкнати следосвобожденски общественици – от 
централно-балканските и източните области. 

Така през първите следосвобожденски години все по-остро се изпитва 
нуждата от лица, специално подготвени за научна работа с езика. В „Баберки“-
те се очертават важните задачи, които следва да бъдат решени от зараждащата се 
българска филологическа наука, но и предпоставките за тяхното невъзможно 
решаване в духа на младограматизма13.

Първата, да се проучи събраният материал от различните говорни области 
и старата книжнина, познанието да се класифицира под различни форми – 
речници и граматики. Нормите да придобият популярност и да получат статут 
на задължителност. Последното се оказва нелека задача, тъй като все още в 
младото Княжество няма действаща официална езикова политика. С това може 
да се обясни изразеното негодувание срещу желанието на определена личност 
да бъде „единствен филолог“, т.е. залага се на принципа на свободната пазарна 
конкуренция между съставителите и издателите на различни граматики и 
речници. 

Втората, да се убеди българското общество в неистинността на 
твърдението, че „нямаме писмен и богат език“, което се чува като често 
оправдание за безкритичното заемане на чужда лексика. За разширяването на 
изразните възможности на модерния живот основна роля изиграва периодичният 
печат – основен замърсител, но и най-мощен популяризатор на формиращия 
се общонационален език по всички краища. Фактът, че книжовният език е 
достатъчно развит, за да посрещне комуникативните потребности на своите 
ползватели, предопределя негативното отношение на по-голямата част от 
българското общество към възкресяването на стари форми.

Третата, книжовното пространство да се освободи от руското и чешкото 
въздействие в областта на терминологията, поезията и прозата чрез възкресението 
на българското слово. Не се дават конкретни насоки как точно ще случи това.
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CURRENT OBSERVATIONS ON THEORIES OF THE BASICS OF NEW 
BULGARIAN LANGUAGE
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Abstract: The history of Bulgarian literary language as a discipline that monitors 
the development of linguistic phenomen, imposes a reevaluation of a number of theoretical 
concepts which over time have been the subject of attention by various researchers, but were 
unable to establish themselves as classical hypotheses because of the power of tradition. The 
incorporation and competition of dialect models during the Bulgarian Renaissance can be 
explained both with a number of extra-linguistic peculiarities and tendentiously enforcing 
norms probably motivated by a strong sense of Revivals overregional linguistic peculiarities.

Key words: theoretical concepts, development, term, terminological collocation, 
Bulgarian literary language.

Историята на българския книжовен език като динамична дисциплина, 
която наблюдава развоя на езиковите явления, налага и изисква преоценка на 
редица теоретични постановки, които във времето са били обект на внимание от 
различни изследователи, но не са могли да се утвърдят като класически хипотези 
заради силата на традицията. Към този тип проблеми се отнасят въпросите за 
т.нар. школи от втората четвърт на 19в.; за класическия тип периодизация, както 
и темата за диалектната основа на книжовния език. 

През последните години се конкурират редица научни постановки, свързани 
с определянето на т.нар. диалектна основа, като се налага теорията, че през 30-
те и 40-те години на 19 в. не се осъществява смяна на диалектната основа, а се 
сменят поколенията книжовници (от духовници към светски тип книжовници) 1. 
През първата четвърт се налагат основно черти на югозападните диалекти, докато 
през втората четвърт се утвърждават североизточните и централните балкански 
говори заради социални и икономически фактори. Във връзка с всичко това се 
налага и преосмисляне на термина „народно-разговорно“ начало и замяната 
му с „диалектна основа“2. Обзорът на класическите постановки се налага и в 
контекста на новите методи, чрез които се изследва диалектологията. И до днес, 
за съжаление, единственият голям обобщаващ труд по темата остава мащабното 
проучване на проф. Стойко Стойков, в което обаче по обективни причини вече 
се налагат редица уточнения: в учебниците му са описани говорите с редукция, 
полуредукция и без редукция, но чрез съвременни експериментални средства 
е доказано, че няма говор без редукция. Обзорът на научните концепции се 
налага от наблюденията върху редица текстове, които ясно показват стремеж 
1 Б. Вълчев.
2 Н. Николова; Д. Иванова 
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към обобщаване на най-представителните езикови варианти.

Темата за основата на българския книжовен език е била в центъра на 
вниманието на редица изследователи. Досега във връзка с нея са изказвани на 
пръв поглед противоположни мнения, но въпреки всички теории и концепции, 
няма ясно и недвусмислено изразена представа. Всъщност отделните възгледи 
нямат съществено противоречие. Те само разкриват различни фази от процесите 
и същността на книжовния ни език и различни наблюдателни ъгли към 
изграждането и съвременното му състояние. Дълго време бяха пренебрегвани 
редица статистически данни, които след задълбоченото изследване на проф. 
Кина Вачкова, както и след класическото изследване на проф. Г. Венедиктов, 
подпомагат разбирането и проследяването на процесите (Вачкова, 2002). 
Концепцията на Боян Вълчев, която преди това е застъпена в научните 
постановки и на други учени, е , че диалектната основа на книжовния ни 
език е източнобългарска и по-точно централнобалканска. В подкрепа на това 
твърдение той, както и редица негови предшественици като Христо Първев, 
Русин Русинов, Венче Попова, Михаил Виденов и други, привеждат следните 
доказателства: книжовният език е свързан с образованието, с наличната 
образователна мрежа и с мултипликационния ефект от образованието. Данните 
за броя на училищата в двете части на землището ни в това отношение са 
еднозначни в полза на източната част. Книжовният език не е абстракция, 
а започва от жива езикова формация – независимо от това как ще я наречем. 
Като имаме предвид общественото състояние в етническата ни територия 
преди и по време на Възраждането, поради много краткото време, трудно 
можем да говорим за изразени градски говори, за оформено разговорно койне, 
за интердиалект и т.н. Тъй като всяка езикова формация има своите физически 
носители, от данните за образованието произлиза и логическото следствие, че 
броят на източнобългарската интелигенция е значително по-голям, както и броят 
на издадените книги. До Освобождението поради липса на институционална 
инфраструктура (държавна, административна, черковна, образователна) не 
можем да имаме предвид изграждането на единна звучаща книжовна реч. Във 
всички селища речта е близка типологично. През Възраждането книжовният 
език се изгражда предимно в своята писмена форма. В това отношение отново 
водеща роля играе източнобългарската интелигенция. Анализът на отпечатаните 
книги, направен от Г. Венедиктов, е повече от категоричен: преобладаващата 
част от печатните произведения са от източнобългарски автори. Статистиката 
сред авторите на граматики по признака „произход“ също е категорична в полза 
на източнобългарското наречие: сред 19-те автори на граматики (с малко над 30 
издадени граматически труда) има само четирима, произхождащи от западните 
краища. При това тук става дума за т.нар. от Б. Вълчев „славянобългаристи“ 
от 30-те години (Е. Васкидович, Неофит Рилски и Хр. Павлович) и автора на 
един граматически конспект под заглавие Извод из  българската граматика 
(ломчанина Н. Първанов). От особено голямо значение е Румънският културен 
център, който играе водеща националноидеологическа, политическа, културна, 
учебникарска, публицистична и т.н. роля с произтичащо от това книжовноезиково 
влияние. Ако потърсим създаването на звучащо койне, то такова можем да открием 
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сред струпаната в Румъния елитна българска интелигенция. Съотношението е 
11:1 в полза на източнобългарския произход. След Освобождението българската 
интелигенция от Румъния се премества в България и поради вече натрупания 
авторитет заема ключови места в новите управленски структури. Затова е 
достатъчно да се огледат данните за произхода на депутатите, министрите 
и лицата, заемащи други престижни постове. Особено важна е ролята, която 
играе общността. Когато проследим историческата съдба на новооснованата ни 
държава, установяваме огромно надмощие по териториално разпространение и 
по брой на източнобългарското население – включително и в иначе разположената 
в западната част столица. Това се отнася както за Княжество България (до 1885 
г.) и Източна Румелия, така и до Княжество и след 1908 г. Царство България и за 
Република България. (Вълчев, 2004).

Академик Александър Теодоров-Балан налага мнението си, че началото 
на новобългарския книжовен език започва от „Рибния буквар“ на Петър 
Берон. Балан убедително говори за смесване на източни и западни говори 
при изграждането на книжовния език. „Така се разви и създаде напокон, че от 
източнобългарски тип е езикът на българската писменост на 19 в. По естествен 
път в него навлязоха с навик и се закрепиха и въдвориха покрай източните и 
западни елементи за обща услуга на българската култура. Изток и Запад се 
пресрещат в редица точки, които бележат участието им в устройството на 
българския съвременен книжовен език“. Според Балан в правоговора се запазват 
източните и западните особености на диалектите, използвани в “Рибния буквар“. 
Според него правоговорът върви съгласно със западния закон, който е в съгласие 
с църковнославянския (без редукция – а, о, е).

Според Диана Иванова диалектите играят важна роля при изграждането 
на новобългарския книжовен език, но като наддиалектно обособена формация 
книжовният език постепенно започва да се откъсва от тях и да придобива 
самостоятелен характер. Той се отличава от народните говори с неизмеримо по-
богатите изразни средства, а системата му от норми не съвпада напълно с нормите 
на нито един диалект. Според изследователката в съвременната нормативна 
система на новобългарския книжовен език влизат елементи от целокупната 
българска реч в двете ѝ основни наречия: източно и западно (правилото за 
променливо я, мекостта на предокончателната съгласна при глаголи от 1 и 2 
спрежение в 1 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч сег.вр. с граматикализираната частица „ще“, 
акцентната система и други почиват върху нормите от източен тип, а екавите 
форми при кртаките местоимения – ме, те, се, деепричастните форми на -ейки 
(пеейки), ясният нередуциран изговор на широките гласни, които не са под 
ударение и други са възприети от западните и югозападните български говори. 

Според К. Вачкова при „строителите на българския език“ се забелязва 
стремеж към наддиалектност. Тази научна хипотеза е широко застъпена в 
българската историческа лингвистика. Възгледите за моно- и полидиалектна 
основа също имат своя задълбочена история.

Изледването3 ще проследи в текстове от първата половина на 19 век, какво 
3 Дисертационно изследване на тема „Конкуренция на езикови модели до първата 
половина на 19 век“.
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се разбира под понятието „наддиалектност“ (с оглед на конкуренцията между 
формите в конкретните текстове). В текстовете на книжовници от различни 
говори и в различни времеви отрязъци би могло да се говори дори за „обмен 
на диалектни особености“, възприемани като общопредставителни. За да бъде 
езикът разбираем, книжовниците приемат за изграждането му като основен не 
символния принцип, а принципа на комуникативната пригодност. Повечето от 
тях издигат идеята за писане на „прост“ език, който на практика е от смесен 
тип (съвременен с традиционни елементи) и я прилагат в съчиненията си. К. 
Вачкова смята, че въпреки нюансите, през които преминава книжовният език 
в отделните десетилетия и различните обществени кръгове, отношението към 
църковнославянски, у нас опити за създаването на чисто народен писмен език не 
се правят. Преобладават особеностите на говорите на родните автори, но още в 
началото на 19 век се наблюдава разширяване на диалектната основа при повечето 
от тях, стремеж към наддиалектност, която често се постига чрез средства, взети 
от църковнославянските текстове. Според изследователката формирането на 
българския книжовен език се осъществява чрез синтез от традиция и съвременна 
народна реч. (Вачкова, 2002). Според авторката българският книжовен език е 
език с домашна диалектна основа на стандартността и в старобългарския си, 
и в новобългарския си период. Според нея в историята на книжовния ни език 
няма лица с решаваща роля за нормополагането на езика. Поради липсата 
на централизиран нормополагащ и кодифициращ орган, формирането на 
новобългарския книжовен език се осъществява за продължителен период (18 
- 19 в.), а в него участват десетки строители, а не ясно детерминирани фигури 
както в чешкия, сърбохърватския, руския и други славянски езици. Липсата на 
централизирана държава или академична институция води до полицентризъм 
с мрежова, а не пирамидална структура на книжовните центрове. Според 
изследователката българският книжовен език стандартизира и кодифицира 
не чрез централизирана и авторитарна интервенция, а чрез продължителен и 
широк диалог по най-демократичен начин в близост до широкоупотребимия 
узус и чрез борба между варианти (между произхождащи от различни диалекти, 
между книжовни и диалектни, между традиционни и съвременни, между 
родни и народни). Това създава предпоставка в края на века на един добре 
функциониращ езиков модел, опрян предимно на комуникативния принцип, 
способен да отговори на широките потребности на формиралата се българска 
нация.

По принцип обаче в историческата лингвистика е разпространено и 
прието още становището, че новобългарският книжовен език е изграден върху 
основата на централните балкански говори, които в периода между 60-те и 70-
те години на ХІХ век са заемали челно място в икономическия, обществено-
политическия и културен живот на страната. Развитието на образованието, 
културата, книгопечатането, социалния напредък, институционалното и 
държавническото са сред най-значимите фактори за налагането на диалектната 
основа. Това са така наречените екстралингвистични фактори. Според други 
учени (вкл. и Любомир Андрейчин, който определя централнобалканския 
говор като основа на  новобългарския книжовен език, допълвайки, че е 
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изграден главно върху Търновския градски говор, от които е възприел някои 
важни особености (свързани например с характера на якането, с ударението, с 
мекостта на съгласните, с глаголните окончания за сегашно време и др. Подобна 
теза застъпва М. Виденов, и с известна условност – В. Станков. Някои автори 
изразяват напълно основателно съмнение в правилността на това схващане 
. Според Боян Вълчев става дума за централните балкански говори, но като 
съсредоточени в самия балкан, и по-скоро като процес на движение от равнината 
към Балкана – т. е. тракийски и мизийски говори. Много важна е позицията на 
друг наш виден езиковед – С. Младенов, според когото “На грубо невежество 
почива твърдението, че в основата на новобългарския книжовен език лежи 
източнобългарският диалект и по-специално търновският говор: в този език са 
уравновесени добре помежду си източнобългарски и западнобългарски говори”.

В по-голямо изследване акцентът е поставен върху мнението на 
книжовниците за диалектната основа, свързан с понятието монодиалектна 
и полидиалектна основа, а настоящите наблюдения маркират множеството 
концепции на българските лингвисти, което само показва, че темата далеч не 
е изчерпана. Целта на наблюденията върху концепциите е да бъдат разкрити 
традиционните описания на проблема, но да бъде предложено в детайли 
едно ново решение, което обглежда езиковите измерения в творчеството на 
възрожденците на няколко явления, които пораждат и до днес много въпроси – 
редукция, -ме окончание, прегласи и други развойни процеси. 

Темата на дисертационното изследване предполага редица терминологични 
уточнения, ревизия на част от терминологичния апарат, преоценка на някои 
научни постановки, което ще бъде част от теоретичната рамка на проучването- 
същност и специфика на понятието „езикови модели“ през Възраждането. 
Широката гама от теми и проблеми, свързани с възрожденския език, предполага 
ясна дефиниция на понятието „езиков модел“: дали става дума за конкуренция в 
граматиките; дали става дума за конкуренция в кодификаторската практика; или 
за конкурентни модели в установяването на нормата. Изследването е насочено 
към ранното Възраждане и затова основна цел на труда е да събере и опише, 
да типологизира в детайли основни езикови процеси, в които се конкурират 
текстовете на възрожденците и се смесват черти от различните български 
диалекти.

Смесването и конкурирането на диалектни модели ще бъде обяснено 
както с редица екстралингвистични особености, така и с тенденциозно 
налагане на нормите, вероятно мотивирано от силния усет на възрожденците за 
надрегионалните езикови особености.

Анализът изисква да бъде съобразен научния инструментариум с редица 
нови постановки и терминологични уточнения, които задават съвременните 
изследователи по история на новобългарския книжовен език. 

Тъй като днес се водят спорове за правото на дублетна кодификация 
при редица езикови явления като ятовия преглас, метатезата, бройната 
форма при имената от м.р., съгласуването при формите за учтивост, -ме 
окончанието и т.н., съвременната кодификация би трябвало да анализира 
по-задълбочено редица исторически процеси от Възраждането, в които 
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различни форми са се конкурирали, а днес са изправени в много сложни и 
деликатни отношения на надмощие и приспособяване.

Конкуренцията между отделните подсистеми в рамките на българските 
диалекти (лингвистичните и екстралингвистичните фактори), които се включват 
в различно време, в различна степен, с много и специфични конкуриращи се 
езикови модели, някои от които и до днес продължават своите интересни модели 
на пресичане, конкуренция, надмощие и така нататък, налага разнообразието 
от езикови средства от Възраждането до днес. Интерес представлява и по-
детайлното проучване на фактори като поява на държавни институции, 
развитие на образование, влияние на фоклора и традицията, специфика на 
жанровото разнообразие (поетическо благозвучие и ритъм); първи опити към 
колоквиализация във вестникарския език, икономика и култура и влиянието на 
тези и други фактори върху оформянето и развитието на книжовния език.

За да бъдат задълбочени и конкретизирани редица лингвоисторически 
факти, се поставя акцент върху разнообразието на елементи от всички равнища 
на езиковата система, които позволяват да бъдат обособени отделни езикови 
явления и да се проследи при какви условия на конкурентност са се развивали и как 
днес са достигнали до решение в съвременната кодификация. Един елементарен 
пример е конкуренцията между бройната форма и така нареченото обикновено 
множествено число. Друг пример е конкуренцията между окончанието за мн.ч. 
при същ. им. от м.р. – цари болгарские, царове, кралеве.

Наблюденията ще дадат повод да се обобщят тенденциите в две 
посоки: езикови явления с установен още през Възраждането непроменлив 
и устойчив характер. Например днес никой не коментира окончанията 
за мн.ч., докато непрекъснат повод за коментар са -ме окончанията при 
глаголите от първо и второ спрежение, първо лице единствено число. 
Това определя втори теоретичен модел, според който от Възраждането 
до днес някои езикови явления са в процес на непрекъсната динамика и 
конкуренция: ятов преглас, палаталност-депалаталност и т.н.

Разработката предвижда наблюдения върху езикови явления, които днес 
предизвикват широки дискусии и са повод за различни промени, свързани с 
книжовноезиковата норма.

•	ятов преглас и промениливо я; 
•	-ме окончанието  1 л. мн.ч. сег. вр. I и II спр. на глагола; 
•	редукция;
•	 палаталност-депалаталност в различно обкръжение (nomina agentis, 

суфиксите –алня и –илня при съществителните имена от женски род); 
•	конкуренция между суфиксите за мн. ч. при многосричните 

съществителни имена от м.р.;
•	конкуренция между генерализираните винителни форми при същ. от ж. 

род;
•	конкуренция между окончанията -тъ и –та при членната морфема при 

имената от женски род;
•	конкуренция при метатезата на ликвидните съгласни;
•	 личноместоименната парадигма;
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•	 членната морфема – конкуренция на моделите и ситуационна 

маркираност, обусловена от спецификата на диалектите; 
•	конкуренция на словореда на модификаторите в именната фраза;
На пръв поглед избраните езикови явления изглеждат подробно 

проучени. Липсва обаче целенасочено и задълбочено изследване, което да 
ги типологизира.

Интерес за научното изследване представлява конкуренцията: западна 
говорна основа – особености от източнобългарски тип и обратното. 

Текстовете на Неофит Рилски, в които срещу преобладаващия брой 
особености, характерни за банско-разложките диалекти, се срещат повече от 
300 особености, характерни за източните български говори, което е естествен 
резултат от „даскалуването“ на Рилски в гимназията в Казанлък или в Габрово.

Творчеството на Петко Славейков, в което се откриват различни елементи, 
традиционно приписвани на западните български диалекти, а един от най-ярките 
е именно рефлексът на ятовата гласна в Е.

Настоящата разработка е първа крачка към обобщението на голямата тема 
за диалектната основа и конкуренцията между различни диалектни езикови 
модели. Проследяването на сложните процеси на взаимодействие между 
отделните диалекти в текстовете на възрожденските книжовници ще даде 
пълна и ясна представа за същността на диалектните основи, които изграждат 
новобългарския книжовен език Предстои да бъдат типологизирани всички 
схващания за същността на този сложен процес – от възгледите на първото 
поколение български езиковеди до съвременните концепции. 
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ЕЗИКЪТ НА ЕДНО ПИСМО НА ИВАН Н. МОМЧИЛОВ ОТ 1848 Г. 
(Графични, правописни и фонетични особености) 

 
Иво Братанов 

Средно училище „Христо Ботев“ – Русе 
 

THE LANGUAGE USE IN A LETTER BY IVAN N. MOMCHILOV FROM 1848 
(Graphic, spelling and phonetic peculiarities) 

 
Ivo Bratanov 
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Abstract. The report focuses on a script by Ivan N. Momchilov – a renowned 
Bulgarian Revival teacher, writer and a publisher. The script is a letter which was written by 
Ivan N. Momchilov in 1848. It was addressed to the priest Nicholas who lived in Kotel. The 
report exposes the graphic, spelling and phonetic peculiarities of the text. The research shows 
that Ivan N. Momchilov helped establishing some linguistic rules of the new Bulgarian 
literary language. 

Keywords: history of the contemporary Bulgarian literary language; Slavic literary 
language; Ivan N. Momchilov; graphic, spelling and phonetic peculiarities; language-spelling 
model; dialect; literary tradition. 

 
Проучването на езиковите особености, документирани в писмата и 

ръкописите на българските възрожденци, има важно значение за историческото 
изследване на новобългарския книжовен език (съкр. НБКЕ), тъй като в тези 
текстове не е налице редакторска или коректорска намеса. Затова те са особено 
надежден източник за изясняването на историческия развой на НБКЕ.  

Предложеният доклад1 е посветен на изследване на езика на възрожденски 
ръкопис. Тук ще представя по-важните графични, правописни и фонетични 
особености2 на едно писмо на Иван Н. Момчилов, написано в Елена на 13.03.1848 
г. и адресирано до котленския свещеник Никола (съкр. ППН). 

Ръкописът се съхранява в БИА към Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ – София, Ф 295 – Кръстю Мирски, а.е. 11. Текстът се разполага 
на 2 страници и съдържа 44 реда3, които включват общо 327 думи4. Ето кратки 
сведения за повода за написването на това писмо и за съдържанието на текста. 

През 1847 г. Иван Н. Момчилов издава своята „Писменница на 
славянскій-а языкъ“ (съкр. Псмн) и по-късно изпраща 50 екземпляра от нея на 
котленския свещеник Никола5, за да бъдат разпространени в Котел. 
Екземплярите са били продадени, както става ясно от писмо на Иван Н. 

                                                            
1 Докладът е част от по-голямо изследване, посветено на Търновската книжовноезикова школа.  
2 Граматичните особености на текста на Ив. Н. Момчилов ще разгледам в друга 
публикация. 
3 На първата страница са написани 23 реда, а на втората – 21 реда. 
4 При цитиране на примери от ППН ще посочвам съответната страница от ръкописа в 
кръгли скоби. 
5 Поп Никола е баща на поета Стефан Изворски.  

Момчилов до Стефан Изворски от 16.02.1848 г. (съкр. ПСИ)6 и от ППН. Иван 
Н. Момчилов е получил 70 гроша „ѿ киръ Юрдана“ (ПСИ, с. 1). Поп Никола е 
забавил изпращането на останалите 680 гроша, затова на 13.03.1848 г. Иван Н. 
Момчилов изпраща второ писмо. С него потвърждава, че е получил 70 гроша 
„отъ киръ Юрдана“ (с. 2) и настоятелно моли свещеника да даде останалите 
680 гроша „на Господина даскалъ Василча“ (с. 2). Поп Никола е предал тази 
сума на Василчо; това се доказва от следната бележка, написана в края на 
втората страница на ППН: пOе́мAмъ A˘´зъ вAсÍлч ѿ ̓ѡA ́нчA грOш 602 Iс̓лOвOмь шесъ 
стÓтIнъ I̓двÀ дAгѝ стÓрѧ теслÍмъ нA ̓ѡA ́нчA нIкÓлвIчь е̓ле́нчAнIнA.  

1. Графични особености. Проучваното писмо е написано с ръкописния 
вариант на гражданската азбука. Азбуката включва 37 букви, от които 
различни от съвременните са i, ѿ, ы, ѣ, ѧ, ѫ и ѭ.  

Буквата θ, която Ив. Момчилов също включва в състава на азбуката, 
кодифициран в „Грамматика за новобългарскыя езык“ (съкр. ГНЕ; вж. [ГНЕ: 6, 146]), 
не е употребена в ППН. Буквата ѿ се среща само веднъж, вж. да заемамъ ѿ нѣкои 
прiятелы (с. 2). Във всички останали случаи предлогът от се пише отъ (открити са 
общо 4 примера за това изписване). В другите проучени ръкописи на Иван Н. 
Момчилов буквата ѿ също така е употребена само веднъж [Братанов 2016: 13]. 

Главната буква Н се пише по възприетия и сега начин. Буквата я се пише 
по два начина: ѧ и я (вж. тук, т. 2.1.5.). 

2. Правописни особености. Още с Псмн Иван Н. Момчилов 
категорично застава на страната на новобългарската школа. Самият той 
обяснява, че е направил този избор поради педагогически съображения. 
Неговият правописен модел е силно повлиян от „Пѫрвичка бѫлгарска 
грамматика“ на Иван Богоров [Братанов 2018а: 378]. 

2.1. Употреба на някои букви. 
2.1.1. Употреба на буквите i, и и ы. Синонимните букви i, и и ы се 

употребяват според умерено етимологичния правопис. Буквата i се пише пред 
буква за гласен звук, пред я и пред й, напр. здравie (с. 1), иждивенiя (с. 2), 
прiятелы (с. 2), вашiй-а (с. 1). Тя се употребява и в разширената форма на 
прилагателното име искреннiй (с. 2). 

Буквата ы се пише на мястото на старобълг. û, вж. напр. лобызаниiе то 
(с. 1) и сынъ (с. 1). Тя се пише също и в следните форми: 1. в окончанията за 
мн.ч. на съществителните имена от м. и ж.р. във винителен падеж (вж. 
следващия абзац); 2. в разширената форма на прилагателното име 
Благоговѣйный (с. 1), употребена като обръщение; 3. във винителните форми 
на местоименията вие и те, вж. молимъ вы (с. 1), моля вы (с. 2), испроводете 
ми гы (с. 2); 4. в аористно-имперфектното окончание за 1 л. мн.ч. минало 
свършено време, вж. ся старахмы (с. 1).  

В останалите случаи вокалът [i] се означава с буквата и. Чрез 
изписването на окончанието -и/-ы се разграничават именителен и винителен 
                                                            
6 От Котел няма спомоществователи за издаването на книгата. Броят на изпратените 
екземпляри от Псмн и цената на книгата са посочени от Иван Н. Момчилов в ПСИ, с. 1 
и в ППН, с. 1. За езиковите особености на ПСИ вж. Братанов 2016 и Братанов 2018б.  
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Проучването на езиковите особености, документирани в писмата и 

ръкописите на българските възрожденци, има важно значение за историческото 
изследване на новобългарския книжовен език (съкр. НБКЕ), тъй като в тези 
текстове не е налице редакторска или коректорска намеса. Затова те са особено 
надежден източник за изясняването на историческия развой на НБКЕ.  

Предложеният доклад1 е посветен на изследване на езика на възрожденски 
ръкопис. Тук ще представя по-важните графични, правописни и фонетични 
особености2 на едно писмо на Иван Н. Момчилов, написано в Елена на 13.03.1848 
г. и адресирано до котленския свещеник Никола (съкр. ППН). 

Ръкописът се съхранява в БИА към Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“ – София, Ф 295 – Кръстю Мирски, а.е. 11. Текстът се разполага 
на 2 страници и съдържа 44 реда3, които включват общо 327 думи4. Ето кратки 
сведения за повода за написването на това писмо и за съдържанието на текста. 

През 1847 г. Иван Н. Момчилов издава своята „Писменница на 
славянскій-а языкъ“ (съкр. Псмн) и по-късно изпраща 50 екземпляра от нея на 
котленския свещеник Никола5, за да бъдат разпространени в Котел. 
Екземплярите са били продадени, както става ясно от писмо на Иван Н. 

                                                            
1 Докладът е част от по-голямо изследване, посветено на Търновската книжовноезикова школа.  
2 Граматичните особености на текста на Ив. Н. Момчилов ще разгледам в друга 
публикация. 
3 На първата страница са написани 23 реда, а на втората – 21 реда. 
4 При цитиране на примери от ППН ще посочвам съответната страница от ръкописа в 
кръгли скоби. 
5 Поп Никола е баща на поета Стефан Изворски.  

Момчилов до Стефан Изворски от 16.02.1848 г. (съкр. ПСИ)6 и от ППН. Иван 
Н. Момчилов е получил 70 гроша „ѿ киръ Юрдана“ (ПСИ, с. 1). Поп Никола е 
забавил изпращането на останалите 680 гроша, затова на 13.03.1848 г. Иван Н. 
Момчилов изпраща второ писмо. С него потвърждава, че е получил 70 гроша 
„отъ киръ Юрдана“ (с. 2) и настоятелно моли свещеника да даде останалите 
680 гроша „на Господина даскалъ Василча“ (с. 2). Поп Никола е предал тази 
сума на Василчо; това се доказва от следната бележка, написана в края на 
втората страница на ППН: пOе́мAмъ A˘´зъ вAсÍлч ѿ ̓ѡA ́нчA грOш 602 I ҆слOвOмь шесъ 
стÓтIнъ I̓двÀ дAгѝ стÓрѧ теслÍмъ нA ̓ѡA ́нчA нIкÓлвIчь е̓ле́нчAнIнA.  

1. Графични особености. Проучваното писмо е написано с ръкописния 
вариант на гражданската азбука. Азбуката включва 37 букви, от които 
различни от съвременните са i, ѿ, ы, ѣ, ѧ, ѫ и ѭ.  

Буквата θ, която Ив. Момчилов също включва в състава на азбуката, 
кодифициран в „Грамматика за новобългарскыя езык“ (съкр. ГНЕ; вж. [ГНЕ: 6, 146]), 
не е употребена в ППН. Буквата ѿ се среща само веднъж, вж. да заемамъ ѿ нѣкои 
прiятелы (с. 2). Във всички останали случаи предлогът от се пише отъ (открити са 
общо 4 примера за това изписване). В другите проучени ръкописи на Иван Н. 
Момчилов буквата ѿ също така е употребена само веднъж [Братанов 2016: 13]. 

Главната буква Н се пише по възприетия и сега начин. Буквата я се пише 
по два начина: ѧ и я (вж. тук, т. 2.1.5.). 

2. Правописни особености. Още с Псмн Иван Н. Момчилов 
категорично застава на страната на новобългарската школа. Самият той 
обяснява, че е направил този избор поради педагогически съображения. 
Неговият правописен модел е силно повлиян от „Пѫрвичка бѫлгарска 
грамматика“ на Иван Богоров [Братанов 2018а: 378]. 

2.1. Употреба на някои букви. 
2.1.1. Употреба на буквите i, и и ы. Синонимните букви i, и и ы се 

употребяват според умерено етимологичния правопис. Буквата i се пише пред 
буква за гласен звук, пред я и пред й, напр. здравie (с. 1), иждивенiя (с. 2), 
прiятелы (с. 2), вашiй-а (с. 1). Тя се употребява и в разширената форма на 
прилагателното име искреннiй (с. 2). 

Буквата ы се пише на мястото на старобълг. û, вж. напр. лобызаниiе то 
(с. 1) и сынъ (с. 1). Тя се пише също и в следните форми: 1. в окончанията за 
мн.ч. на съществителните имена от м. и ж.р. във винителен падеж (вж. 
следващия абзац); 2. в разширената форма на прилагателното име 
Благоговѣйный (с. 1), употребена като обръщение; 3. във винителните форми 
на местоименията вие и те, вж. молимъ вы (с. 1), моля вы (с. 2), испроводете 
ми гы (с. 2); 4. в аористно-имперфектното окончание за 1 л. мн.ч. минало 
свършено време, вж. ся старахмы (с. 1).  

В останалите случаи вокалът [i] се означава с буквата и. Чрез 
изписването на окончанието -и/-ы се разграничават именителен и винителен 
                                                            
6 От Котел няма спомоществователи за издаването на книгата. Броят на изпратените 
екземпляри от Псмн и цената на книгата са посочени от Иван Н. Момчилов в ПСИ, с. 1 
и в ППН, с. 1. За езиковите особености на ПСИ вж. Братанов 2016 и Братанов 2018б.  



Отговорността пред езика

падеж на съществителните и прилагателните имена от м. и ж.р. мн.ч., вж. да 
висѧ помолѭ ради пары тѣ (с. 1), Biй сте му казали, чи пари тѣ сѫ у васъ (с. 
1), не дѣйте мя въртѧ тѫй, защото пари тѣ ми сѫ потребни, понеже и азъ 
имамъ земанье и даванье съ человѣцы (с. 1), немамъ съсъ що да ся расплатѭ 
съ человѣцы тѣ (с. 1), Святыня ви твьрдѣ добрѣ видите, чи тiи книги менѣ 
не ми сѫ безъ пары: но твьрдѣ съ голѣмы и тежкы иждивенiя станахѫ, 
което превъсхождаше силѫ тѫ ми, и затуй бѣхъ принужденъ да заемамъ ѿ 
нѣкои прiятелы, които сега искатъ свое то. (с. 1-2). 

2.1.2. Употреба на буквата ъ. Буквата ъ се пише в края на думи, 
завършващи на исторически твърда съгласна, напр. сынъ (с. 1). В тези случаи 
буквата няма фонетична стойност. 

Със звукова стойност [ъ] буквата ъ се пише в следните случаи: 1. в 
представката въз-, вж. превъсхождаше (с. 2); 2. в групата -ър-, вж. не дѣйте мя 
въртѧ (с. 1); 3. в предлога съсъ (с. 1). 

2.1.3. Употреба на буквата ь. Буквата ь означава мекост на предходната 
съгласна [ГНЕ: 144 – 145], напр. прiятель (с. 2), земанье и даванье (с. 1). Тя се 
пише също така в глаголната форма сьмь (с. 2), в местоимението самь (с. 1), в 
наречието ужь (с. 1) и в групата -ьр-, вж. твьрдѣ (с. 1, 2), Тьрново (с. 2). 

2.1.4. Употреба на буквата ѣ. Буквата ѣ се пише на мястото на 
старобълг. ѣ, вж. напр. Благоговѣйный (с. 1), слѣдъ (два пъти на с. 1), нѣколко 
(с. 1), человѣцы (с. 1), бѣхъ (с. 1, 2), голѣмы (с. 2). Тя се употребява и в 
следните случаи: 1. в местоименните форми мене и тях, вж. менѣ (с. 1), тѣхъ 
(с. 2); 2. в члена за м. и ж.р. мн.ч., независимо от синтактичната функция на 
членуваната дума (примери вж. тук, т. 2.1.1.); 3. в наречия, вж. твьрдѣ добрѣ 
(с. 1). Под влияние на черковнославянския език и на домашната книжовна 
традиция, Иван Н. Момчилов пише буквата е в представката пре- (старобълг. 
прѣ-) и в предлога пред (старобълг. прѣдъ): пречестна та (с. 1), предраго то 
(с. 1), превъсхождаше (с. 2), да превручите (с. 2), предъ (с. 1).  

2.1.5. Употреба на буквата я. В проучвания текст буквата я с пише по два 
начина – ѧ и я. Графемата ѧ се среща два пъти, а я – 13 пъти. Ив. Момчилов 
пише я / ѧ на мястото на старобълг. ѧ, вж. не дѣйте мя въртѧ (с. 1), да висѧ 
помолѭ (с. 1), ся старахмы (с. 1), да ся расплатѭ (с. 1), Святыня (с. 1).  

Буквата я/ѧ се пише също в съществителни имена (прiятель на с. 2), в 
окончанието на съществителни имена от ж.р. ед.ч. (вж. Святыня на с. 1), в 
окончанието на съществителни имена от ср.р. (вж. иждивенiя на с. 2), в 
глаголни окончания (вж. ще гы диря на с. 2; моля на с. 2; не го оставятъ на с. 
1), в старата инфинитивна основа (вж. не дѣйте мя въртѧ на с. 1) и в 
причастия (вж. настояще то на с. 1). 

2.1.6. Употреба на буквата ѫ. Буквата ѫ се пише в следните случаи: 1. в 
средисловие на мястото на старобълг. ѫ, напр. рѫководства (с. 2); 2. за 
разграничаване на именителен и винителен падеж при думите от ж.р. ед.ч., 
които завършват на -а, и при члена за ж.р. та, напр. което превъсхождаше 
силѫ тѫ ми (с. 2); 3. в глаголното окончание за 1 л. ед.ч. сег.вр. на глаголи от I 
спрежение: пишѫ (с. 1), За да бѫдѫ (с. 2); 4. във формата за 3 л. мн.ч. сег.вр. на 
спомагателния глагол, вж. пари тѣ сѫ у васъ (с. 1), пари тѣ ми сѫ потребни 



Книга 5, 2018

падеж на съществителните и прилагателните имена от м. и ж.р. мн.ч., вж. да 
висѧ помолѭ ради пары тѣ (с. 1), Biй сте му казали, чи пари тѣ сѫ у васъ (с. 
1), не дѣйте мя въртѧ тѫй, защото пари тѣ ми сѫ потребни, понеже и азъ 
имамъ земанье и даванье съ человѣцы (с. 1), немамъ съсъ що да ся расплатѭ 
съ человѣцы тѣ (с. 1), Святыня ви твьрдѣ добрѣ видите, чи тiи книги менѣ 
не ми сѫ безъ пары: но твьрдѣ съ голѣмы и тежкы иждивенiя станахѫ, 
което превъсхождаше силѫ тѫ ми, и затуй бѣхъ принужденъ да заемамъ ѿ 
нѣкои прiятелы, които сега искатъ свое то. (с. 1-2). 

2.1.2. Употреба на буквата ъ. Буквата ъ се пише в края на думи, 
завършващи на исторически твърда съгласна, напр. сынъ (с. 1). В тези случаи 
буквата няма фонетична стойност. 

Със звукова стойност [ъ] буквата ъ се пише в следните случаи: 1. в 
представката въз-, вж. превъсхождаше (с. 2); 2. в групата -ър-, вж. не дѣйте мя 
въртѧ (с. 1); 3. в предлога съсъ (с. 1). 

2.1.3. Употреба на буквата ь. Буквата ь означава мекост на предходната 
съгласна [ГНЕ: 144 – 145], напр. прiятель (с. 2), земанье и даванье (с. 1). Тя се 
пише също така в глаголната форма сьмь (с. 2), в местоимението самь (с. 1), в 
наречието ужь (с. 1) и в групата -ьр-, вж. твьрдѣ (с. 1, 2), Тьрново (с. 2). 

2.1.4. Употреба на буквата ѣ. Буквата ѣ се пише на мястото на 
старобълг. ѣ, вж. напр. Благоговѣйный (с. 1), слѣдъ (два пъти на с. 1), нѣколко 
(с. 1), человѣцы (с. 1), бѣхъ (с. 1, 2), голѣмы (с. 2). Тя се употребява и в 
следните случаи: 1. в местоименните форми мене и тях, вж. менѣ (с. 1), тѣхъ 
(с. 2); 2. в члена за м. и ж.р. мн.ч., независимо от синтактичната функция на 
членуваната дума (примери вж. тук, т. 2.1.1.); 3. в наречия, вж. твьрдѣ добрѣ 
(с. 1). Под влияние на черковнославянския език и на домашната книжовна 
традиция, Иван Н. Момчилов пише буквата е в представката пре- (старобълг. 
прѣ-) и в предлога пред (старобълг. прѣдъ): пречестна та (с. 1), предраго то 
(с. 1), превъсхождаше (с. 2), да превручите (с. 2), предъ (с. 1).  

2.1.5. Употреба на буквата я. В проучвания текст буквата я с пише по два 
начина – ѧ и я. Графемата ѧ се среща два пъти, а я – 13 пъти. Ив. Момчилов 
пише я / ѧ на мястото на старобълг. ѧ, вж. не дѣйте мя въртѧ (с. 1), да висѧ 
помолѭ (с. 1), ся старахмы (с. 1), да ся расплатѭ (с. 1), Святыня (с. 1).  

Буквата я/ѧ се пише също в съществителни имена (прiятель на с. 2), в 
окончанието на съществителни имена от ж.р. ед.ч. (вж. Святыня на с. 1), в 
окончанието на съществителни имена от ср.р. (вж. иждивенiя на с. 2), в 
глаголни окончания (вж. ще гы диря на с. 2; моля на с. 2; не го оставятъ на с. 
1), в старата инфинитивна основа (вж. не дѣйте мя въртѧ на с. 1) и в 
причастия (вж. настояще то на с. 1). 

2.1.6. Употреба на буквата ѫ. Буквата ѫ се пише в следните случаи: 1. в 
средисловие на мястото на старобълг. ѫ, напр. рѫководства (с. 2); 2. за 
разграничаване на именителен и винителен падеж при думите от ж.р. ед.ч., 
които завършват на -а, и при члена за ж.р. та, напр. което превъсхождаше 
силѫ тѫ ми (с. 2); 3. в глаголното окончание за 1 л. ед.ч. сег.вр. на глаголи от I 
спрежение: пишѫ (с. 1), За да бѫдѫ (с. 2); 4. във формата за 3 л. мн.ч. сег.вр. на 
спомагателния глагол, вж. пари тѣ сѫ у васъ (с. 1), пари тѣ ми сѫ потребни 

(с. 1), не ми сѫ безъ пары (с. 2); 5. в аористно-имперфектното окончание -хѫ, 
вж. станахѫ (с. 2), струвахѫ (с. 2); 6. в наречието тѫй (с. 1).  

2.1.7. Употреба на буквата ѭ. Буквата ѭ се среща общо 4 пъти в ППН. Тя 
се пише в глаголното окончание за 1 л. ед.ч. сег. вр. на глаголи от I и II спрежение: 
да страдаѭ (с. 1), да висѧ помолѭ (с. 1), молѭ (с. 1), да ся расплатѭ (с. 1). 

2.2. Други правописни особености.  
2.2.1. Падежни разлики при думите от ж.р. ед.ч., които завършват на 

гласна. В ППН Иван Н. Момчилов спазва правилото за писмено разграничаване 
на именителен и винителен падеж при думите от ж.р. ед.ч., които окончават на -а. 
Тази особеност обхваща и члена за ж.р. ед.ч. та (вж. тук, т. 2.1.6.). 
Разграничаването на падежните форми чрез изписването на буквите -а/-ѫ е 
възприето под влияние на Богоровата „Пѫрвичка бѫлгарска грамматика“ и не се 
прилага в по-късните текстове на Ив. Н. Момчилов Братанов 2016: 13. 

Възприетото правописно правило може да бъде нарушено под влияние 
на действителния изговор, вж. Слѣдъ лобызаниiе то на пречестна та ваша 
десница (с. 1). 

2.2.3. Правопис на представките въз-, из- и раз-. В ППН представките 
въз-, из- и раз- се пишат фонетично, с буквата с пред беззвучни съгласни, напр. 
превъсхождаше (с. 2), да ми гы испроводите (с. 1), ще ми гы испроводи (с. 2), 
испроводете (с. 2), да ся расплатѭ (с. 1). 

2.2.4. Правопис на членовете. Съществителното име от м.р. ед.ч. се 
членува с члена -а, който се прибавя механично към нечленуваната форма и се 
пише полуслято. При това буквата -ъ пред члена не се премахва. 
Притежателното местоимение ваш се членува, като -а се прибавя към 
разширената форма. Ето откритите примери: А хисапъ-а е тойзи (с. 2), да висѧ 
помолѭ ради пары тѣ, дето ви остави вашiй-а сынъ Г. Стефанъ (с. 1). 

Думите от ж.р. ед.ч. се членуват с члена та (в им. пад.) или тѫ (във 
винителен падеж). Членът се пише разделно (примери вж. тук, т. 2.2.1. и т. 2.1.6.). 

Членът за ср.р. ед.ч. то се пише разделно в 6 случая, вж. лобызаниiе то 
(с. 1), вопрошенiе то (с. 1), предраго то (с. 1), настояще то (с. 1), писмо то (с. 
1), свое то (с. 2). В един пример той е изписан слято, вж. своето (с. 1).  

Членът за м. и ж.р. мн.ч. тѣ се пише разделно (примери вж. тук, т. 2.1.1.).  
2.2.5. Правопис на звучни съгласни в средисловие и в краесловие и 

на съгласни, които не се чуват при изговор. В текста обикновено не се 
отразява действителният изговор на шумовите съгласни, намиращи се в слаба 
позиция по отношение на признака звучност – беззвучност, напр. тежкы (с. 
2), отвторо (с. 1), слѣдъ (с. 1), чрезъ (с. 1). Изписват се също така и съгласни в 
средисловие, които при изговор не се чуват, напр. пречестна та (с. 1).  

2.2.6. Правопис на компонента то в относителните местоимения, 
наречия и съюзи. Компонентът -то, с чиято помощ се образуват относителни 
местоимения, наречия и съюзи, се пише слято, например което (с. 1, 2), които 
(с. 1), дето (два пъти на с. 1), защото (с. 1). 

2.2.7. Правопис на съюза но. Съпоставително-противопоставителният 
съюз но се пише но, вж. Азъ предъ нѣколко дны пращахъ чрезъ Г. Василча 
писмо до него, но писмо то ми не можло да го свари тамъ. А Г. Василчо като 
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ви го прочелъ, Biй сте му казали, чи пари тѣ сѫ у васъ, но чакате отъ него 
писмо, чи тогасъ да гы пратите. (с. 1). 

2.2.8. Правопис на двойни съгласни. В ППН са открити следните 
случаи, в които се пишат удвоени съгласни: 1. удвояване на съгласната м, вж. 
Грамматикы тѣ (с. 1; срв. грц. γραμματική, лат. grammatica); 2. удвояване на 
съгласната н, вж. Писменницы (с. 2) и искреннiй (с. 2). 

2.2.9. Графична дума. В един случай границата между отделни думи в 
ППН не съвпада със съвременната, а две съседни думи се изписват слято. Така 
се образува графична дума. Открит е пример за двусъставна графична дума от 
типа местоимение + частица (вж. тук, т. 2.1.5.).  

3. Фонетични особености.  
3.1. Застъпници на старобългарската малка носовка. В ППН 

старобългарската малка носовка по-често има застъпник [’а], вж. не дѣйте мя 
въртѧ (с. 1), да висѧ помолѭ (с. 1), ся старахмы (с. 1), да ся расплатѭ (с. 1), 
Святыня (с. 1).  

Застъпникът [’а] < старобълг. ѧ вероятно не намира опора в личния изговор 
на книжовника, затова в някои случаи е налице и рефлекс [е], вж. тежкы (с. 2). 

3.2. Застъпник на старобългарската голяма носовка. 
Старобългарската голяма носовка има застъпник [ъ], графически отбелязван с 
буквата ѫ, вж. рѫководства (с. 2), За да бѫдѫ (с. 2). Засвидетелстван е и 
застъпникът [у], вж. да превручите (с. 2). 

3.3. Ятов преглас. Изписването на буквата ѣ „прикрива“ действителните 
застъпници на старобългарската ятова гласна (примери вж. тук, т. 2.1.4.). Няма 
съмнение обаче, че за езика на Ив. Н. Момчилов е характерен двуфонемният 
полупрегласен изговор на мястото на старобълг. ѣ, който е присъщ на 
централните балкански говори. Указание за това има в ГНЕ, където специално са 
разгледани „Гласнытѣ е, ѣ по близкото имъ произношенiе.“ и „Гласнытѣ ѣ, я 
по еднаквото имъ произношенiе.“ (ГНЕ: 143 – 144).  

Фактът, че една от звуковите стойности на буквата ѣ е [е], се доказва и 
от едно отклонение от възприетата правописна норма – изписване на буквата е 
вм. очакваната ѣ в представката пре- (вж. тук, т. 2.1.4.) и в прилагателното име 
потребни (с. 1; срв. старобълг. трѣбѣ). 

3.4. Застъпници на старобългарската задна ерова гласна. 
Старобългарският силен ъ има застъпник [ъ] в разглеждания текст, вж. 
превъсхождаше (с. 2). Застъпник [о] е открит в съществителното име 
вопрошенiе (с. 1). 

3.5. Редуване [ър] ~ [ръ]. Засвидетелстваните случаи на редуване [ър] ~ 
[ръ] показват, че тази особеност в разглеждания текст не се различава от 
положението в съвременния български книжовен език, вж. не дѣйте мя въртѧ 
(с. 1), твьрдѣ (с. 1, 2), Тьрново (с. 2).  

3.6. Меки съгласни. В ППН са открити отделни случаи, в които се изговарят 
меки съгласни. 1. Мека е съгласната н в отглаголните съществителни имена, вж. 
земанье и даванье (с. 1). 2. Навярно е налице мек изговор на съгласната в 
абсолютното краесловие на съществителното име прiятель (с. 2). Ив. Н. Момчилов 
посочва в ГНЕ, че ъ и ь „На края въ думытѣ [ … ] нѣматъ никакво произношеніе, само 

служѫтъ да опрѣдѣлятъ твьрдото или меко произношеніе на крайната съгласна: 
плетъ, пѫть, медъ, мѣдь.“ (ГНЕ: 144). 3. Окончанията на глаголите от II спрежение 
за 1 л. ед.ч. сегашно време са меки след мек съгласен звук (примери вж. тук, т. 2.1.7.). 

3.7. Тъмни и светли глаголни окончания. Окончанията на глаголите 
от I и II спрежение за 1 л. ед.ч. сег.вр. са тъмни в общо 6 случая (вж. тук, т. 
2.1.6. и т. 2.1.7.), а в 2 случая са светли (вж ще гы диря на с. 2 и моля на с. 2). 

3.8. Елизия. Елизията присъства в езика на Ив. Н. Момчилов, но рядко 
се отразява чрез графиката. 1. Началната група вз- се пише фонетично (вж. 
земанье на с. 1; зехъ на с. 2). 2. Синкопа е налице във формата не можло (с. 1). 

3.9. Консонантизация на гласната [е]. Консонантизация на гласната [е] 
е открита в личното местоимение вие, вж. Biй сте му казали (с. 1). 

3.10. Фонетични черковнославянизми. Фонетично побългаряване на 
черковнославянизми. В проучвания текст сравнително рядко се срещат 
черковнославянизми. Това се дължи на стремежа на автора да пише на чист, 
говорим български език. Под влияние на черковнославянския език и на 
домашната книжовна традиция е възприет застъпникът [’а] на старобълг. ѧ 
(вж. тук, т. 3.1.), който е кодифициран и от Пловдивската школа. Може би 
също на черковнославянското влияние се дължат застъпникът [у] < старобълг. 
ѫ (вж. тук, т. 3.2.) и рефлексът [о] < старобълг. ъ в (вж. тук, т. 3.4.).  

Заключение. Повечето от разгледаните езикови особености, открити в 
ППН, са характерни и за другите ранни ръкописи на Иван Н. Момчилов, а по-
късно са кодифицирани от книжовника в «Грамматика за новобългарскыя 
езыкъ» (Русе, 1868 г.). 
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ви го прочелъ, Biй сте му казали, чи пари тѣ сѫ у васъ, но чакате отъ него 
писмо, чи тогасъ да гы пратите. (с. 1). 

2.2.8. Правопис на двойни съгласни. В ППН са открити следните 
случаи, в които се пишат удвоени съгласни: 1. удвояване на съгласната м, вж. 
Грамматикы тѣ (с. 1; срв. грц. γραμματική, лат. grammatica); 2. удвояване на 
съгласната н, вж. Писменницы (с. 2) и искреннiй (с. 2). 

2.2.9. Графична дума. В един случай границата между отделни думи в 
ППН не съвпада със съвременната, а две съседни думи се изписват слято. Така 
се образува графична дума. Открит е пример за двусъставна графична дума от 
типа местоимение + частица (вж. тук, т. 2.1.5.).  

3. Фонетични особености.  
3.1. Застъпници на старобългарската малка носовка. В ППН 

старобългарската малка носовка по-често има застъпник [’а], вж. не дѣйте мя 
въртѧ (с. 1), да висѧ помолѭ (с. 1), ся старахмы (с. 1), да ся расплатѭ (с. 1), 
Святыня (с. 1).  

Застъпникът [’а] < старобълг. ѧ вероятно не намира опора в личния изговор 
на книжовника, затова в някои случаи е налице и рефлекс [е], вж. тежкы (с. 2). 

3.2. Застъпник на старобългарската голяма носовка. 
Старобългарската голяма носовка има застъпник [ъ], графически отбелязван с 
буквата ѫ, вж. рѫководства (с. 2), За да бѫдѫ (с. 2). Засвидетелстван е и 
застъпникът [у], вж. да превручите (с. 2). 

3.3. Ятов преглас. Изписването на буквата ѣ „прикрива“ действителните 
застъпници на старобългарската ятова гласна (примери вж. тук, т. 2.1.4.). Няма 
съмнение обаче, че за езика на Ив. Н. Момчилов е характерен двуфонемният 
полупрегласен изговор на мястото на старобълг. ѣ, който е присъщ на 
централните балкански говори. Указание за това има в ГНЕ, където специално са 
разгледани „Гласнытѣ е, ѣ по близкото имъ произношенiе.“ и „Гласнытѣ ѣ, я 
по еднаквото имъ произношенiе.“ (ГНЕ: 143 – 144).  

Фактът, че една от звуковите стойности на буквата ѣ е [е], се доказва и 
от едно отклонение от възприетата правописна норма – изписване на буквата е 
вм. очакваната ѣ в представката пре- (вж. тук, т. 2.1.4.) и в прилагателното име 
потребни (с. 1; срв. старобълг. трѣбѣ). 

3.4. Застъпници на старобългарската задна ерова гласна. 
Старобългарският силен ъ има застъпник [ъ] в разглеждания текст, вж. 
превъсхождаше (с. 2). Застъпник [о] е открит в съществителното име 
вопрошенiе (с. 1). 

3.5. Редуване [ър] ~ [ръ]. Засвидетелстваните случаи на редуване [ър] ~ 
[ръ] показват, че тази особеност в разглеждания текст не се различава от 
положението в съвременния български книжовен език, вж. не дѣйте мя въртѧ 
(с. 1), твьрдѣ (с. 1, 2), Тьрново (с. 2).  

3.6. Меки съгласни. В ППН са открити отделни случаи, в които се изговарят 
меки съгласни. 1. Мека е съгласната н в отглаголните съществителни имена, вж. 
земанье и даванье (с. 1). 2. Навярно е налице мек изговор на съгласната в 
абсолютното краесловие на съществителното име прiятель (с. 2). Ив. Н. Момчилов 
посочва в ГНЕ, че ъ и ь „На края въ думытѣ [ … ] нѣматъ никакво произношеніе, само 

служѫтъ да опрѣдѣлятъ твьрдото или меко произношеніе на крайната съгласна: 
плетъ, пѫть, медъ, мѣдь.“ (ГНЕ: 144). 3. Окончанията на глаголите от II спрежение 
за 1 л. ед.ч. сегашно време са меки след мек съгласен звук (примери вж. тук, т. 2.1.7.). 

3.7. Тъмни и светли глаголни окончания. Окончанията на глаголите 
от I и II спрежение за 1 л. ед.ч. сег.вр. са тъмни в общо 6 случая (вж. тук, т. 
2.1.6. и т. 2.1.7.), а в 2 случая са светли (вж ще гы диря на с. 2 и моля на с. 2). 

3.8. Елизия. Елизията присъства в езика на Ив. Н. Момчилов, но рядко 
се отразява чрез графиката. 1. Началната група вз- се пише фонетично (вж. 
земанье на с. 1; зехъ на с. 2). 2. Синкопа е налице във формата не можло (с. 1). 

3.9. Консонантизация на гласната [е]. Консонантизация на гласната [е] 
е открита в личното местоимение вие, вж. Biй сте му казали (с. 1). 

3.10. Фонетични черковнославянизми. Фонетично побългаряване на 
черковнославянизми. В проучвания текст сравнително рядко се срещат 
черковнославянизми. Това се дължи на стремежа на автора да пише на чист, 
говорим български език. Под влияние на черковнославянския език и на 
домашната книжовна традиция е възприет застъпникът [’а] на старобълг. ѧ 
(вж. тук, т. 3.1.), който е кодифициран и от Пловдивската школа. Може би 
също на черковнославянското влияние се дължат застъпникът [у] < старобълг. 
ѫ (вж. тук, т. 3.2.) и рефлексът [о] < старобълг. ъ в (вж. тук, т. 3.4.).  

Заключение. Повечето от разгледаните езикови особености, открити в 
ППН, са характерни и за другите ранни ръкописи на Иван Н. Момчилов, а по-
късно са кодифицирани от книжовника в «Грамматика за новобългарскыя 
езыкъ» (Русе, 1868 г.). 
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Началото на съпоставителните изследвания на българския и на немския 
език се поставя през 1964 г. и през годините се свързват с редица имена 
като Павел Петков, Здравка Мечкова-Атанасова, Веселин Вапорджиев, Ана 
Димова и редица други, като се доказва, че съпоставителното езикознание е 
динамично направление, което допринася за „пълноценното съчетаване на 
теорията с практиката“ [Данчев 2001: 89], както и за „научната популяризация 
на българския език в чужбина извън славистичните среди“ [Пак там, с. 89]. 
Известно е, че съпоставителни изследвания на лексикално равнище са малко 
и има няколко причини затова. Една от тях е „липсата на всеобщо възприета и 
проверена универсална и всеобхватна система от семантични описания, даваща 
„пълна и вярна картина на света“ и която да се приложи към описанието на 
дадена лексикална система или подсистема“ [Данчев 2001: 182]. Още по-трудно 
изглежда съпоставително изследване в областта на фразеологията и то при 
съпоставка на неродствени езици. Като все още млада наука фразеологията е 
обект на дискусионни теоретични постановки, свързани с нейните същност и 
особености. 

Целта на настоящия текст е да се откроят приликите и разликите при 
дефинициите на фразеологичната единица и при нейните свойства.

В българската фразеологична наука присъстват немалко дефиниции 
на фразеологичната единица (по-нататък ФЕ). Още с изграждането на 
българската фразеологична теория, която става факт с издаването на двутомния 
„Фразеологичен речник на българския език“ (ФРБЕ), е поместено определение 
в увода към него, което гласи: „Единица със сложно разделна оформена 
структура, образувана от два или повече компонента-лексеми“ [Ничева, 
Спасова-Михайлова, Чолакова 1974: 11]. По-нататък авторките поясняват: „Като 
единица на номинация тя същевременно (с малки изключения) е и единица, с 
която се изразява отношение към действителността [Пак там: 11].  По-късно 
подобни съждения са в основата на дефинициите на фразеологизмите и при 
Станьо Георгиев, Русин Русинов, Тодор Бояджиев, Върбан Вътов. По-нататък 
през 80-те години на XX век Кети Ничева дава по-конкретно определение за 
ФЕ (малко по-различна от представената в Увода на „Фразеологичния речник 
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на българския език“) – „фразеологичната единица е общоизвестна в даден 
речеви колектив свръхсловна, разделно оформена, относително устойчива, 
възпроизводима езикова единица с единно значение, съставена от лексикални 
единици, чието значение е повече или по-малко избледняло или напълно се е 
десемантизирало, близка (но не равна) семантично и функционално до думата; 
по структура фразеологичната единица е словосъчетание или отворено (рядко 
затворено) изречение и по правило има ярка експресивност“ [Ничева 1987: 19]. 
С тази дефиниция Ничева допълва, пояснява и конкретизира дефиницията, 
представена в увода на ФРБЕ.  По същото време в монографията си 
„Фразеологизмите в българския език“ Веса Кювлиева дава следното по-стегнато 
пояснение за фразеологичните единици: „те представляват съчетания (понякога 
и изречение), които се характеризират с разделнооформеност, устойчивост и 
възпроизводимост в речта, с цялостно или частично преосмислено значение, с 
образност и експресивност“ [Кювлиева 1986: 15]. В по-ново време Р. Русинов 
и Ст. Георгиев описват ФЕ като „възпроизводима речникова единица, която има 
сложна и разделно оформена структура, единно цялостно значение, получено 
в резултат на семантично преобразуване на компонентите, и в езика изпълнява 
називно-характеризираща и експресивна функция“ [Русинов, Георгиев 1996: 
206]. Докато не се стига до безспорно най-актуалното, значимо изследване, на 
което е автор Стефана Калдиева-Захариева и в което представя спецификата на 
фразеологичната единица по следния начин: „характерна разделна компонентна 
структура, но отличаваща се с относително постоянен състав и характер и с 
възпроизводимост в готов вид, което я характеризира и определя като устойчиво 
съчетание за разлика от свободните словосъчетния, които се създават в момента 
на изказа в различна по състав конфигурация с оглед на конкретната езикова 
ситуация и целта на комуникацията“ [Калдиева-Захариева 2013: 29-30].

Видно е, че всички изследователи се обединяват около общото схващане, 
че фразеологичната единица е 

•	 устойчива, 
•	 възпроизводима, 
•	 състояща се от повече от една лексема единица, 
•	 притежаваща експресивност. 
Но част от тях изразяват несъгласие един към друг по някои въпроси. 

Така например С. Калдиева-Захариева не подкрепя частта  „... общоизвестна 
в даден речеви колектив ...“ от дефиницията на К. Ничева. За дългите години 
занимания с фразеология С. Калдиева-Захриева достига до извода, че се 
наблюдава непознаване от ползвателите на даден фразеологичен израз или 
често бъркане на семантиката му и т.н., но това не пречи на ползвателя да 
развие своята интелигентност или да попречи на неговата образованост. „Човек 
може да изживее живота си, познавайки само няколко фразеологични единици 
от майчиния си език“ [Калдиева-Захариева 2013: 63]. Това се дължи на факта, 
че позицията на фразеологичната единица е надредна, съпъствана с ярка 
експресивност. Следователно за едни ползватели барабар Петко с мъжете, 
мека Гана, мечешка услуга, цепи косъма на две и т.н. са с ясна семантика, 
докато други изпитват затруднения при разбирането на значението им.

Широкото разнообразие на термините в немската фразеология води 
до различни интерпретации при определяне същността на фразеологичната 
единица. Така например Волфганг Флайшер е на мнение, че „фразеологизмът 
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е едно словосъчетние, което съдържа най-малко една пълнозначна дума, т.е. не 
само спомагателни и служебни думи“ [Флайшер 1997: 29, цит. по Хаан 2006: 
4 – 5]. Според Клаус Пилц  „фразеологичната единица е следователно лексема 
от група от думи, едновременно и фраза, т.е. морфосинтактична единица. 
Това, че в изключителни случаи не може да се конструират много смислени, 
но граматично правилни синтагми, означава и че става въпрос за семантична 
единица, която е както лексикална, така и синтактична единица“ [Пилц 1978: 
31. цит. по Хаан 2006: 5]. Най-обобщената дефиниция дава Хералд Бургер. 
Той споделя, че  фразеологичното словосъчетание е „съчетанието от две или 
повече думи, когато: 1) думите образуват единица, която не може да се обясни 
напълно чрез синтактичните и семантичните закономерности на съчетанието; 
2) словосъчетанието, подобно на лексема, е употребимо в езиковата общност. 
За тези два критерия е валидно следното условие: ако е налице 1), то тогава 
е валидно и 2), но не и обратното [Бургер/ Бухофер/Сиалм 1982: 1, цит. по 
Илиязова 2014: 21]. Т.е. проличава, че авторите не са единодушни по въпроса 
за съдържанието на фразеологичната единица. Според единия изследовател 
съдържа една пълнозначна дума, според другия – група от думи, а третия се 
придържа към становището, че фразеологичната единица се състои от две или 
повече думи. 

Общите черти в дефинициите на ФЕ в двата езика е, че ФЕ са устойчиви 
лексико-семантични единици със сложна структура, възпроизводими наготово 
в речта, със свое собствено значение, натоварено с допълнителен акцент. 
Разликата проличава при броя на компонентите във ФЕ (българските лингвисти 
се застъпват за твърдението, че един фразеологизъм съдържа поне две 
пълнозначни думи, а сред немските изследователи има и такива, които са на 
мнение, че фразеологизмът може да съдържа и една пълнозначна дума).  

Без значение от приликите и разликите в дефинициите и в двата езика е 
важно фразеологичните единици да бъдат разпознаваеми. Това няма как да се 
случи, ако не са ясни критериите/свойствата, по които да ги разграничаваме от 
свободните словосъчетания, сложните думи, изреченията и т.н. Фразеологизмите 
притежават следните свойства: полилексикалност, устойчивост, 
идиоматичност, лексикализираност, възпроизводимост, експресивност и 
образност. Тези свойства позволяват на фразеологизмите да бъдат разпознати 
по-лесно в даден текст, затова притежават важна роля. 

Полилексикалността (свръхсловността) се очертава като най-очевидната 
особеност на фразеологичните единици – една фразема се състои от две или 
повече думи. Изследователите се опитват да въведат долна и горна граница 
на количеството думи при фраземите, но не постигат консенсус. Едни от тях 
включват към състава на фраземите само пълнозначните думи и думите, които 
позволяват да се изгради цяло изречение. Други причисляват към фраземите 
и служебните думи или комбинация от пълнозначни и служебни думи. Трудно 
би могла да се определи горната граница, понеже обхвата на фразеологизма се 
определя не лексикално, а синтактично. Затова от синтактична гледна точка 
за горна граница се приема изречението. Най-очевидната особеност се оказва 
обаче относителна, тъй като е много трудно да се направи разлика между 
полилексикалните фраземи и монолексикалните сложни думи, тъй като те до 
някаква степен се допълват, например Dualsystem (duales System), steinhart 
(hart wie Stein) и др. При устната реч обаче изпълняват различна роля. Докато 
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думите осигуряват главно граматичния ред на словото, то фраземите позволяват 
„илюстративно, пропорционално и текстово изпълнение на речта“ [Файлке 
2004: 59, цит. по Лапинскас 2013: 37]. Съществува мнение, според което това, 
което в немския език е обозначено като сложна дума, в други езици се използва 
като идиом със структура на изречение. 

 Устойчивостта (в немския език този термин се използва само от 
Хералд Бургер, а Волфганг Флайшер го нарича стабилност) е доказателство, 
че компонентите на фразеологизмите изобщо или в известна степен могат да 
се променят или знаменят например със синоним и др. При фразеологизмите 
са налице строги правила и ограничения и са реализуеми само в определена 
композиция. От основно значение е спойката между отделните компоненти. 
Основното условие за устойчивостта е, че фразеологизмите се използват като 
една дума и при превод не се използва речниковото значение на отделните думи. 
Всеки фразеологизъм се възприема като единство, може да бъде извлечен от 
паметта и после да се възпроизведе. През последните години се установява, 
че лексикалната устойчивост не е абсолютна за всички фразеологизми, а 
относителна. При някои фразеологизми е възможна замяна на компонентите, т.е. 
налице е вариативност и модификация. Вариативността се свързва с наличието 
на два или повече фиксирани варианта, с разделно оформената структура на 
фразеологичната единица и нейния образ. И в двата езика вариативността се 
свързва основно с морфологична и синтактична промяна/замяна на отделните 
компоненти, с размяна на единични лексикални компоненти, с разширяване/
редукция на състава на компонентите и т.н. При вариативността е голяма 
вероятността от възникване на грешки, особено при превод на фразеологични 
единици от един език на друг. Модификацията засяга аспекта на използване 
на фразеологизмите в днешните текстове на медиите, белетристиката, в 
ежедневната устна реч и т.н. с цел да станат по-провокативни и интересни. 

Идиоматичността (този критерий присъства само в немския език) е 
критерият, който служи за разграничаване на един фразеологизъм от останалите 
свободни словосъчетания, т.е. това е семантичната трансформация, която 
отделните компоненти претърпяват, те се идиоматизират и то в различна степен. 
Едно словосъчетание е идиоматично, ако се различава фразеологичното от 
свободното значение на компонентите. Колкото по-голяма е разликата между 
двете значения, толкова по-голяма е идиоматичността на фразеологизма. 
Във връзка с това се различават пълноидиоматични, полуидиоматични и 
неидиоматични фразеологизми. При първия вид е ясно, че е налице семантична 
трансформация на всички компоненти, т.е. те загубват първоначалното си 
значение, например jemandem reinen Wein einschenken (букв. да дадеш 
на някого чисто вино; фраз. да кажеш на някого истината без вина, да си 
честен). Вторият вид засяга една част от фразеологизма, която не претърпява 
семантична трансформация и която поддържа своето свободно значение. Така 
например при фразеологизма einen Streit vom Zaun brechen (букв. караница да 
се чупи от оградата; фраз. провокиране, започване на караница) се наблюдава 
запазване на речниковото значение на първата част – einen Streit (караница), а 
втората е преосмислена. При третия вид присъстват минимални разлики между 
фразеологичното и речниковото значение, както е при израза Maßnahmen treffen 
(букв. предприемам действия; фраз. предприемам действия)

Лексикализираността (присъства само в немския език) и 



Отговорността пред езика
възпроизводимостта се свързват с това, че при употреба фразеологизмът не 
се продуцира, а се репродуцира като готова лексикална единица, присъства в 
лексикона на всеки език и който и да е ползвател на даден език го разпознава и 
използва. 

Образността и експресивността са обвързани с една много важна 
черта на фразеологичните единици, а именно фразеологичното значение. То 
обуславя съществуването на фразеология в езика и е неин отличителен признак.  
Проблемът за значението, за семантичното своеобразие на фразеологичните 
единици все още не е така цялостно и задълбочено осмислен, а той е един от 
доминиращите въпроси в съвременната фразеология. 

В немската фразеология основни свойства на ФЕ са полилексикалността, 
устойчивостта и идиоматичността. Прилики в двата езика се очертават при 
първите две свойства, тъй като присъстват и в българската фразеологична 
наука. Но докато в част от разработките на немските изследователи присъстват 
и лексикализираността, и възпроизводимостта като характерни черти, то за 
българските творци, освен възпроизводимостта на ФЕ в готов вид в речта, от 
съществено значение са експресивността и образността. Още една обща черта 
между двата езика, но представена по различен начин е фактът, че в немската 
фразеологична традиция, когато се говори за фразеология в широк смисъл, се 
има предвид наличието на полилексикалност и устойчивост. Ако присъства 
и идиоматичността, то тогава се очертават границите на фразеологията, 
разглеждана в тесен смисъл. При българската фразеология разглеждането 
ѝ в широк и тесен смисъл се обвързва с включването, респ. изключването на 
фразеологичните съчетания от състава на фразеологичния фонд. Общото се 
корени в това, че в основата на тясното схващане стои семантичния принцип за 
отделяне на същинските фразеологизми, които са семантично преобразувани, от 
другите устойчиви словосъчетания, а именно чрез значението на съчетанието.

Заключение
След направения коментар на дефинициите и свойствата на 

фразеологичните единици, свързани с българската и немската фразеология, се 
стигна до извода, че ФЕ се различава от лексикалната единица, че е различна 
вътрешната им форма, че фразеологичната единица притежава називно-
характеризираща функция благодарение на образността и на метафоричността, 
че значението на лексикалната единица не е аналогично на значението на 
фразеологичната единица, то е по-обобщено и по-отвлечено, по-сложно, със 
задължителна и по-подчертана експресивност. И с развитието на фразеологията 
като наука доказването на всички тези твърдения ще бъде обект на коментар за 
в бъдеще в редица изследвания.
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ОНТОГЕНЕЗ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ В СВЕТЕ ТЕОРИИ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ МОРФОЛОГИИ1
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ONTOGENESIS OF SLAVIC LANGUAGES IN THE FRAMEWORK OF NATURAL 
MORPHOLOGY

Maria D. Voeikova 
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Abstract: Although the comparative study of Slavic languages has a long history, 
their acquisition by children is not yet treated so intensively in cross-linguistic perspective. 
This paper aims to examine the prerequisites of such study based on classical works, modern 
investigations and on the existing comparative descriptions. Pre- and protomorphology is a 
non-nativist functionalist approach to the description of child language based on the principles 
of Natural Morphology. 

Key words: Natural Morphology, L1 acquisition, Slavic languages, cross-linguistic 
comparison

1. Классические и современные исследования, существенные для 
сравнительного изучения онтогенеза славянских языков

Сравнительное изучение славянских языков имеет давнюю историю 
как в России, так и в Болгарии. Вероятно, наиболее существенные 
основы сопоставительного исследования в этой области были заложены в 
аспектологических трудах Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко, С. Иванчева [Маслов 
1956, 1959, 1978; Иванчев 1971, Бондарко 1958/2005]. Наблюдения этих 
исследователей затрагивают тонкие аспекты видовой семантики и позволяют 
раскрыть особенности употребления форм на основе общих семантических 
закономерностей описываемых языков. Не случайно традиция разграничения 
семантики и функционирования видовых форм имеет мощное продолжение 
в современных аспектологических работах, см. например [Aspekte 2008, 
Breu 2000, Stunová 1993, Петрухина 1997, 1998, 2000]. Для нашей темы 
особенно существенным представляется анализ содержания категории вида в 
исследованиях А. Барентсена, С. Дики и Е. В. Петрухиной [Barentsen et al. 2011, 
Dickey 2000, Петрухина 1997, 1998, 2000], полагающих, что между восточно-
славянскими и западно-славянскими языками существуют значительные 
различия как в значении, так и в употреблении видовых форм. Переходная зона 
между этими языковыми сообществами прочерчивается в соответствии с целым 
рядом более мелких особенностей: так, С. Дики [Dickey 2000] рассматривает 
целый комплекс параметров, по которым западно- и восточнославянские языки 
оказываются противопоставлены, таких как возможность употребления СВ в 

1 Автор выражает благодарность Российскому научному фонду за поддержку участия 
в юбилейной конференции 2018 г. и подготовки данной статьи (гранты 14-18-03668 в 
2018 г. и 19-18-00399 в 2019 г.
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контексте привычных действий в настоящем и прошедшем, общефактическое 
значение НСВ для описания единичных действий, СВ в инструкциях и 
т.д. Как пишет А. Барентсен, ««…различия между славянскими языками в 
выборе видов связаны с определенным различием в общем значении видов 
восточного и западного типа: для языков западного типа главную роль играет 
признак целостности, в то время как для восточного типа к этому прибавляется 
признак, основанный на представлении специфической связи (целостного) 
действия с его окружением (другими действиями или ситуацией в точке 
отсчета)» [Барентсен и др. 2015: 77]. Таким образом, в аспектологических 
исследованиях сложилась практика семантического истолкования формальных 
различий между славянскими языками в области глагольной морфологии. Эта 
же тенденция поддерживается современными синтаксическими работами, см. 
например, подробный сравнительный анализ синтаксических систем русского 
и болгарского языков в [Иванова, Градинарова 2015], а также сравнительные 
аспекты стилистического описания в работе Д. Попова [Попов 2016а], 
прагматические исследования С. Димитровой [Димитрова 2009].

Исследования в области именной морфологии не могут похвастаться 
такой же степенью разработки, см. подробный критический обзор А. Н. 
Соболева [Соболев 2008]. Это связано, в первую очередь, с тем, что различия 
в именной сфере значительно более формальны, в меньшей степени поддаются 
семантическому истолкованию, не так заметно обнаруживают границу между 
ареалами распространения славянских языков. Однако и в этой области 
предпринимались многочисленные теоретические и практические разработки, 
создавшие прочное основание для современных исследований, ср. например, 
[Цивьян 1965, МДАБЯ 2005], в которых подробно рассмотрены особенности 
именной морфологии балканских языков. Упомяну только некоторые 
исследования, относящиеся к последнему времени. В работах Е. Э. Пчелинцевой 
рассматриваются отглагольные имена и наследуемые ими глагольные признаки, 
в первую очередь, аспектуальные характеристики [Пчелинцева 2013; 2016]. 
Неудивительно поэтому, что она в целом придерживается предложенного 
А. Барентсеном и С. Дики деления на восточно- и западнославянский тип 
аспектуальных противопоставлений. Существенно, что рассматриваемые 
Пчелинцевой языки (польский, русский и украинский) в целом по многим 
параметрам укладываются в предложенную дихотомию: отглагольные имена в 
польском предполагают жесткую видовую корреляцию (как в русском примере 
спасание / спасение), для русского языка, напротив, такая парность является 
исключением, а украинский язык занимает в данном случае промежуточное 
положение, имея существенно больше видовых корреляций в сфере отглагольных 
имен по сравнению с русским, но значительно уступая в регулярности польскому 
[Пчелинцева 2016: 327-331]. 

Для сравнения процессов, наблюдаемых в именной морфологии, 
существенны практические и теоретические наблюдения А. Н. Соболева, 
касающиеся маркирования актантов в балканославянских языках [Соболев 
2016а, 2016б]. Речь идет не только о контактном влиянии на славянские 
языки на Балканах [Русаков, Соболев 2008], но также и об общих принципах 
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актантного маркирования, характерных для славянских языков, которые в 
ряде случаев в балканском ареале приводят к переходу от синтетического 
маркирования к аналитическому. Все эти соображения оказываются полезны 
при анализе тех различий между славянскими языками, которые наблюдаются в 
области усвоения морфологической системы детьми. Разумеется, наш обзор не 
исчерпывается приведенными работами (полный список таких работ составил 
бы целую книгу), однако на примере этих исследований мы представляем те 
направления, которые могут пригодиться для описания детской речи: кажется 
теоретически интересным представление некоторого набора славянских языков 
в виде континуума по одному или серии признаков; в близкородственных 
языках особенно важно обнаружить различия, эти различия могут быть 
семантически или контактно мотивированы. Можно сказать осторожно, что 
создание сопоставительно-грамматической теории именной морфологии 
славянских языков в более широком, чем только балканский ареал, контексте 
станет возможно только с учетом работ междисциплинарного характера, важное 
место среди которых занимает исследование детской речи. 

2. Пре- и протоморфология как стадии усвоения флективной грамматики
Наши предварительные наблюдения основаны на опыте работы в 

проекте «Ранние этапы усвоения морфологии детьми», осуществляющемся под 
руководством В. У. Дресслера (Вена, Австрия) с 1993 года. В этой теоретической 
концепции выделяются две стадии в раннем усвоении языка: преморфологическая 
и протоморфологическая, которые позже сменяются стадией модулярной (или 
ядерной) морфологии. Для данной концепции характерно противопоставление 
грамматических правил экстраграмматическим операциям и различие 
между производными формами, обладающими свойствами прозрачности, 
диаграмматичности, частотности, маркированности, и формами, которые этими 
признаками не обладают. Предполагается, что прозрачные, диаграмматичные 
и/или частотные и маркированные формы будут усваиваться раньше, чем 
непрозрачные, неясно мотивированные или редкие. 

Предполагается, что существует особая преморфологическая стадия 
усвоения языка, во время которой грамматический модуль еще не выработался 
и морфологические операции производятся ребенком с учетом более 
общих когнитивных принципов [Dressler and Karpf 1995; Dressler, ed. 1997]. 
Преморфологическая стадия языкового развития ребенка характеризуется тем, 
что дети на этой стадии не употребляют противопоставленных друг другу 
морфологических форм одного и того же слова. Все слова в их речи встречаются 
в базовой (словарной) форме или представляют собой «замороженные» 
формы, имеющие некоторые окончания, но не соответствующие обычным 
морфологическим формам по своим функциям. Иными словами, дети могут 
повторять некоторые морфологические формы, но еще не способны осуществлять 
никакие морфологические операции – отделять окончания от основы, заменять 
один морфологический маркер другим и т.д. Вместо этого они используют так 
называемые «экстраграмматические операции», к которым относятся сращения 
типа *аллофон (от алло+телефон), случаи обратного словообразования типа 
*бела от белка, *лога от ложка, поверхностные аналогии типа *кашаяй от 
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каравай, усечения основ типа *тусёк вместо петушок, редупликации, такие как 
*дадась вместо карандаш, *тутуська вместо кукушка и т.д.

Таким образом, во время преморфологической стадии ребенок без 
специального намерения употребляет некоторый набор экстраграмматических 
операций, который впоследствии, во время протоморфологической стадии, 
будет заменяться операциями морфологическими, а экстраграмматика останется 
в его речи уже в качестве преднамеренной словесной игры. Существенным для 
концепции пре- и протоморфологии оказывается свойство самоорганизации 
грамматической системы языка, активная роль, отведенная языковой системе 
в процессе усвоения. Речь идет о том, что язык, будучи сложной естественной 
системой, обладает свойством самосохранения и самовоспроизводства. Речь 
маленького ребенка отражает ранние стадии такой самоорганизации, которая 
проявляется в достраивании еще не усвоенных ребенком, но предусмотренных 
системой форм. 

Рост словарного запаса и взаимодействие со взрослыми приводят к тому, 
что в речи ребенка постепенно начинают появляться первые морфологические 
оппозиции. Это первый признак того, что в его развитии происходит переход 
от преморфологии к протоморфологии [Bittner, Dressler and Kilani-Schoch, eds. 
2003: xxxix; Stephany and Voeikova, eds. 2009: 4–5]. На этой стадии ребенок 
начинает противопоставлять различные морфологические формы, постепенно 
приходя к тому, чтобы употреблять их в соответствующем контексте, окружении. 
Первоначально правильные контексты воспроизводятся детьми как готовое 
целое, впоследствии он расчленяет заученные целиком обиходные выражения на 
отдельные словоформы и складывает из них собственные высказывания. Первые 
оппозиции сменяются минипарадигмами – наборами из трех и более форм 
одного слова. Протоморфологическая стадия заканчивается, когда в языковой 
системе ребенка складывается основное ядро морфологической системы. Это 
происходит, когда дети усваивают наиболее продуктивные образцы склонения 
и спряжения.

Уже первые результаты обширного типологического проекта по детской 
речи, начатого по инициативе В. У. Дресслера в 1993 году, заключались в 
том, что усвоение морфологического строя языка обладает существенными 
типологическими особенностями [Voeikova and Dressler, eds. 2002]. Эта 
мысль часто оспаривается представителями когнитивного и психологического 
направления, представляющими языковую способность ребенка как 
один из множества когнитивных процессов, не отличающийся от других 
формирующихся познавательных навыков. Между тем, участникам проекта 
удалось показать, что скорость усвоения морфологических противопоставлений 
зависит от степени морфологической сложности той языковой системы, которой 
овладевает ребенок: чем богаче (в морфологическом отношении) окружающая 
ребенка речь, тем быстрее в его собственной речи происходит переход от одной 
стадии усвоения к другой [Xanthos et al. 2011]. Дальнейшие исследования 
проводились в сфере глагольной и именной морфологии [Bittner, Dressler and 
Kilani-Schoch, eds. 2003, Stephany and Voeikova, eds. 2009], в области усвоения 
диминутивов [Savickiene and Dressler, eds. 2007], в сфере усвоения семантики 
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и грамматики прилагательных [Tribushinina, Voeikova and Noccetti, eds. 2015], 
при описании композитов [Dressler, Ketrez and Kilani-Schoch, eds. 2017]. Во всех 
указанных исследованиях участвовали эксперты по славянским и балтийским 
языкам, однако эксплицитное сравнение между близкородственными языками 
производилось далеко не всегда. В этом обзоре мы сосредоточимся на некоторых 
перспективных темах для дальнейшего исследования. 

До сих пор большое внимание в проекте уделялось контрастам между 
языками различного строя. Так, на основе изучения падежных систем удалось 
установить, что дети, говорящие на агглютинативных языках, раньше всех 
(иногда в возрасте до полутора лет) начинают употреблять первые падежные 
противопоставления, в речи славянских детей такие контрасты появляются 
несколько позже (в возрасте от 1;8 до 2;0), а в языках, где есть артикли, таких 
как немецкий и греческий, этот процесс происходит обычно после двух лет. В 
работах В. У. Дресслера обсуждается необходимость сопоставления данных 
близкородственных языков, поиск «различного в подобном». С этой точки 
зрения особенно существенно для нас сопоставление между славянскими 
языками. Предварительных данных для такого сравнения накоплено достаточно 
и в классической литературе по онтогенезу речи ХХ столетия, и в более 
современных исследованиях. Необходимость эксплицитного сравнительного 
онтогенетического исследования продиктована как теоретическими, так и 
практическими потребностями. С теоретической точки зрения оказывается 
существенным сопоставление языковых систем и составление типологических 
шкал, отражающих оценку языков по степени морфологической простоты 
или сложности, флективности или агглютинативности, синтетического или 
перифрастического маркирования, степени фонетического подобия маркеров 
при согласовании и т.д. С точки зрения практической результаты такого 
сравнения могут оказаться существенными для организации логопедической 
помощи на основе взаимного опыта. 

Недоступность и трудоемкость сбора лонгитюдных данных ограничивала 
выбор языков в качестве объектов сравнения. В настоящее время значительно 
пополнилась база данных CHILDES (Система обмена данными по детской 
речи), кроме того, были усовершенствованы и адаптированы для многих 
языков - в том числе и для русского – специальные инструменты оценки 
языкового развития ребенка и методики анализа, ср. например, адаптированный 
для русского языка тест МакАртура [Елисеева, Вершинина, Рыскина 2017]. 
Опыт применения корпусных методов к исследованию данных болгарского и 
русского языков описывается, в частности, в [Попова 2016: 38-47, Воейкова 
2015: 50–57]. Сравнение скорости и порядка усвоения языковых единиц может 
базироваться 1) на усредненных показателях языкового развития (например, на 
материале родительских опросников, предполагающих стандартизированную 
шкалу результатов типа МакАртура или шкалы Айртона, адаптированных 
для русского и некоторых других славянских языков); 2) на квантитативных 
методах лингвистического анализа, специально измеряющих некоторые 
типологические параметры, предположительно влияющие на скорость 
или порядок усвоения языковых единиц ребенком; 3) на функционально-
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грамматическом описании, в рамках которого устанавливается функциональный 
вес того или иного языкового элемента в системе средств выражения данной 
категории, а затем прослеживаются его функциональные аналоги на разных 
этапах языкового развития ребенка. Компаративные аспекты анализа детской 
речи позволяют сравнить объективный порядок и скорость усвоения отдельных 
языковых единиц и определить степень влияния на этот процесс социальных, 
индивидуальных и групповых факторов. Поскольку влияние данных факторов 
на скорость и порядок усвоения языка детьми уже не подлежит сомнению, речь 
идет об определении областей и измерении степени этого влияния, а также об 
устранении его возможных негативных последствий. 

Скорость и порядок появления в речи детей определенных грамматических 
элементов определяется сложным соотношением общих, групповых и 
индивидуальных особенностей. Если удается установить общую для данного 
языка или группы языков закономерность, это позволяет уточнить данные 
о структуре языка и его месте в типологических континуумах (шкалах). 
Например, известно, что первые противопоставления в усвоении падежа в 
различных языках затрагивают маркирование агенса и пациенса (оппозицию 
именительного и винительного или соответствующих граммем). Остальные 
падежные противопоставления появляются в произвольном порядке и чаще 
всего одновременно. Направление детских речевых ошибок позволяет уточнить 
особенности проявления типологических параметров в близкородственных 
языках. Так, дифференциальное объектное маркирование в русском и хорватском 
имеет сходную структуру: одушевленные и неодушевленные объекты 
обозначаются по-разному. Однако, как показывает анализ детских речевых 
ошибок, в русском языке проявляется сверхгенерализация неодушевленности 
(ошибки типа не трогай *мои *жуки вместо моих жуков), в то время как 
в хорватском чаще употребляется одушевленный тип (ошибки типа увидел 
*грузовичка вместо грузовичок) [Hržica et al. 2015]. Такие закономерности 
позволяют уточнить статус категории одушевленности в обоих языках и, как 
минимум, поставить проблему дальнейшего типологического анализа этого 
явления в языке взрослых. В самом деле, непонятно, почему и дети, и взрослые, 
говорящие на этих типологически близких языках, склоняются к выбору разных 
форм. В скрытом виде такие различия свидетельствуют о глубинных различиях 
между, на первый взгляд, похожими грамматическими явлениями: как минимум, 
можно предположить, что за различиями между им. и вин. падежами прямого 
объекта скрывается не только одушевленность, но и другие семантические 
параметры, например, определенность/неопределенность. Как показывает 
практика исследований по детской речи [Bittner, Dressler, Kilani-Schoch eds. 
2003, Stephany, Voeikova eds. 2009, Savickiene, Dressler eds. 2007, Dressler, Ketrez, 
Kilani-Schoch eds. 2017], плодотворным методом типологического описания 
является определение степени выраженности типологического параметра в 
языках мира, а не только его наличия/отсутствия или нейтрализации (как это 
представлено, например, в базе данных WALS [Dryer & Haspemath 2013]). 
Разрабатываемые при этом квантитативные параметры оценки имеют значение 
для общей типологии (ср. предложенные Дресслером [Xanthos et al. 2011] 
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параметры оценки морфологического богатства языка). Установление общих 
для данного языка или группы языков закономерностей речевого онтогенеза 
является скорее исключением, чем правилом. 

3. Перспективные направления для сравнения
Вместе с тем, уже сейчас можно говорить о существовании общих 

тенденций в усвоении грамматического строя языка. Поскольку эти процессы 
до сих пор недостаточно ясны как в норме, так и в патологии, любые сведения о 
них оказываются ценными. Так, данные речевого онтогенеза позволяют сделать 
вывод о том, что диминутивы облегчают усвоение многих флективных категорий 
[Savickienė, Dressler eds. 2007]. В этом отношении сравнение данных русского и 
болгарского языков (именно в силу контрастности их именных систем) могло бы 
значительно прояснить представление о роли диминутивов в онтогенезе, так как 
болгарский язык, с одной стороны, богат лексикализованными диминутивами и 
гипокористиками, с другой стороны, имеет лишь рудименты падежной системы. 
В этом отношении перспективно было бы исследование вопроса о том, не 
является ли повышение доли диминутивов и гипокористик признаком движения 
к аналитизму. Разумеется, такая постановка вопроса потребует значительной 
проработки и обоснования корпусной составляющей исследования. 

Индивидуальные особенности речи детей позволяют сделать выводы 
о благоприятствующих и тормозящих речевой онтогенез условиях. В первую 
очередь это касается социального статуса участников, ср. обзор в [Александров 
2015] о речи детей. Влияние социальных параметров на усвоение языка имеет 
первостепенное значение и для российского, и для болгарского общества, 
однако изучено явно недостаточно. Детальный анализ речевой продукции 
детей, живущих в разных регионах и принадлежащих к разным социальным 
группировкам, только начинается и требует разработки специальных методов 
исследования. Сравнительные исследования и особенно нацеленный сбор 
данных позволил бы внести некоторый вклад в изучение этой проблемы, а также 
уточнить параметры индивидуальных речевых характеристик, см. обзор таких 
параметров для речи взрослых в книге [Попов 2016б].

Не последнюю роль в запланированных исследованиях пре- и 
протоморфологии играет последовательность усвоения грамматических и 
лексических показателей. Такая последовательность в области деонтической и 
эпистемической модальности для ряда языков (в том числе и для русского языка) 
освещается в коллективной монографии об усвоении детьми модальности 
[Stephany, Aksu-Koç eds. 2019] (выход в свет запланирован в 2020). Разделы 
о русском языке, подготовленные В.В. Казаковской, М.Д. Воейковой и К.А. 
Байдой, позволяют говорить об тенденциях в усвоении эпистемической и 
деонтической модальности русскими детьми. В речи русских детей обнаружены 
следующие особенности: 1) период использования инфинитивов вместо 
императивных форм у них оказывается увеличен за счет того, что в инпуте 
отмечена повышенная частотность модальных инфинитивных форм в вопросах 
родителей (типа Налить попить? Дать поесть?); 2) в речи русских детей 
наблюдается повышенная частотность глаголов передачи объекта в императиве; 
3) в выражении деонтических модальных значений существенную роль играет 
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гортативная конструкция и другие конструкции с частицами дай/давай [Voeikova, 
Bayda 2019]; 4) в области эпистемической модальности маркеры неуверенности 
усваиваются раньше, чем маркеры уверенности [Kazakovskaya 2019]. 
Планируемая работа по сравнению данных разных языков нацелена на проверку 
этих первоначальных выводов и объяснение тех закономерностей, которые 
будут подтверждены. Описание данных болгарского языка, осуществленное 
в работе В. Поповой [Попова 2017], позволяет предположить интересные 
результаты сравнения между двумя языками из-за отсутствия инфинитива в 
болгарском, с одной стороны, и из-за сложного функционального соотношения 
между формами императива и оптатива, с другой стороны. Соотношение 
речи взрослого, обращенной к ребенку, и особенностей речи самого ребенка 
учитывается при разработке всех указанных тем. При этом особенное внимание 
должно уделяться не только сходству между “инпутом” и детской речью, но и 
различиям, а также тем скрытым особенностям речи взрослых, которые могут 
служить вспомогательным механизмом для усвоения языка ребенком (например, 
форме вопросов, интонации, степени доброжелательности или директивности 
стиля поведения матери и т.д.). Сравнение с другими языками в данном случае 
имеет не только лингвистическую, но и социолингвистическую направленность 
и касается овладения навыками речевого общения.

4. Выводы и программа исследований
В настоящее время сложились благоприятные условия для 

широкомасштабного сравнения данных речевого онтогенеза славянских 
языков. Такое сравнение подготовлено, с одной стороны, общим развитием 
лингвистической типологии и сравнительного славяноведения, с другой 
стороны, проведенной в славянских странах работой по предварительному 
сбору и квалифицированному представлению данных детской речи, а также 
разработке отдельных перспективных областей ее изучения. Данные русского и 
болгарского языков в этом отношении представляют исключительный интерес 
для типологического сопоставления и подготовлены в достаточной степени для 
того, чтобы его осуществить. Дальнейшие исследования покажут, возможно ли 
установить в области именной морфологии такие же общие закономерности, 
которые отмечены в морфологии глагольной, или каждый славянский язык идет 
здесь по своему особому пути. 
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Abstract: The pronunciation quality assessment largely contains the subjective 

component of the expert and depends on his experience. Because of this reason, it is 
desirable to objectify the assessment of the pronounced speech sounds’ quality, in order to 
make the assessment less dependent on the examiner’s experience. In this aim, a quality 
assessment system based on the Global Articulation Test (GAT) and the Analytical Test 
(AT) applied to the Serbian language was implemented. The system is implemented on a 
computer platform which enables automated stimulus reproduction, recording of 
respondents’ pronunciation and the automated assessment of the pronunciation quality.  

Key words: typical/atypical pronunciation, neural networks, segmentation, speech and 
language disorders  

 
1. Introduction 
The speech signal analysis is increasingly being used today for the needs of 

diagnostics within various fields of medicine, and in the field of speech therapy 
for the needs of diagnosing of speech sounds’ pronunciation disorders and 
language in general. The action of different etiological factors in certain 
situations conditions the realization of speech sounds’ changed articulation-
acoustic quality, categorized as a group of atypical pronunciations. The quality of 
speech sounds from this category deviates from standard (typical) pronunciation 
norms within certain language. Deviations can affect the segmental (individual 
speech sounds or groups of speech sounds level) as well as the suprasegmental 
structure of speech (melody, tempo, rhythm, accent), depending on the degree of 
the pathological form’s complexity.  

Speech analysis and making of decisions on the quality of speech sounds’ 
pronunciation is achieved through the process of listening, a technique called 
expert or trained listening which ensures the placing of a discriminatory line 



Книга 5, 2018

OBJECTIVIZATION OF THE PROCEDURE FOR ASSESSMENT 
OF SOUND EXPRESSION QUALITY 

 
Miško Subotić 

Research and development institute - Life activities advancement center, 
Belgrade 

Silvana Punišić 
Research and development institute – Life activities advancement center; 

Institute for experimental phonetics and speech pathology “Đorđe 
Kostić”, Belgrade 
Ružica Bilibajkić 

Research and development institute - Life activities advancement center, 
Belgrade 

Draško Furundžić 
 Institut Mihajlo Pupin, Beograd 

Zoran Šarić 
Research and development institute - Life activities advancement center, 

Belgrade 
 
Abstract: The pronunciation quality assessment largely contains the subjective 

component of the expert and depends on his experience. Because of this reason, it is 
desirable to objectify the assessment of the pronounced speech sounds’ quality, in order to 
make the assessment less dependent on the examiner’s experience. In this aim, a quality 
assessment system based on the Global Articulation Test (GAT) and the Analytical Test 
(AT) applied to the Serbian language was implemented. The system is implemented on a 
computer platform which enables automated stimulus reproduction, recording of 
respondents’ pronunciation and the automated assessment of the pronunciation quality.  

Key words: typical/atypical pronunciation, neural networks, segmentation, speech and 
language disorders  

 
1. Introduction 
The speech signal analysis is increasingly being used today for the needs of 

diagnostics within various fields of medicine, and in the field of speech therapy 
for the needs of diagnosing of speech sounds’ pronunciation disorders and 
language in general. The action of different etiological factors in certain 
situations conditions the realization of speech sounds’ changed articulation-
acoustic quality, categorized as a group of atypical pronunciations. The quality of 
speech sounds from this category deviates from standard (typical) pronunciation 
norms within certain language. Deviations can affect the segmental (individual 
speech sounds or groups of speech sounds level) as well as the suprasegmental 
structure of speech (melody, tempo, rhythm, accent), depending on the degree of 
the pathological form’s complexity.  

Speech analysis and making of decisions on the quality of speech sounds’ 
pronunciation is achieved through the process of listening, a technique called 
expert or trained listening which ensures the placing of a discriminatory line 

between typical and atypical pronunciations. Speech therapist uses his perceptual 
system as a "computer" for the processing of pronunciation/speech, based on his 
experience in the field of standard articulation and acoustic features of 
pronounced speech sounds in certain language, which helps him to diagnose, 
evaluate and treat deviations. Speech therapist estimates the articulation quality 
based on listening to direct speech or listening to corresponding audio tracks. The 
essence of the method is based on the comparison of a complex general audio-
visual presentation of the analyzed speech segment with a paradigm of certain 
speech sound formed on the basis of speech therapist’s experience.  

Most of the assessment and tests for the diagnosis of pronunciation 
distortion in our country [Vasić 1971; Kostić 1971; Vladisavljević 1981; Sovilj 
1988; Marković et al. 1996; Golubović 1997; Subotić, Pantelić 2002; Punišić, 
Čabarkapa 2003; Kašić et al. 2004; Subotić et al. 2013], and in the world [Stevens et 
al. 1969; Aase et al. 2000; Goldman, Fristoe 2000; Gruber 1999; Lippke et al. 1987; 
Smit, Hand 1997] are based on expert listening which includes engagement of 
visual perception too. In the diagnostic processes in speech and language therapy, 
this is the oldest and irreplaceable technique for the speech sounds’ and language 
assessment. The described method of the pronunciation quality assessment has 
certain disadvantages which affect speech and language practice-in this way, only 
experienced speech therapists can analyze speech sounds and atypical speech sounds 
in particular.  

In fact, speech therapist makes conclusions about the pronounced speech 
sound’s quality based on the binary integration of the information coming from the 
auditory and visual sensory path [Massaro, Friedman 1990]. The decision-making 
process is probably based on categorization rather than categorical perception. In 
order to understand the whole process, it is less important to determine which of the 
two processes lies in the basis of decision-making, in relation to the importance of 
understanding the ratio of auditory and visual information during the integration. 
Namely, does the greater weight for decision making has one or the other sensory 
path, whether this ratio between them changes or is it a constant for each speech 
therapist. Expert systems for the pronounced speech sounds’ quality assessment used 
in recent years rely on the acoustic performance of spoken speech sound and ignore 
the contribution of the visual component.  

The second part of the problem in the realization of objective system for the 
speech sounds’ quality assessment is the not fully understood phenomenon of 
phonemes’ perception [Massaro, Gregg 1980]. During the process of auditory 
perception, distinctive features which represent certain phoneme are being 
distinguished. Therefore, the question is in which part of the perceptual process the 
speech therapist makes the decisions about speech sound’s quality. Is it at the level 
of the acoustic signals, the acoustic characteristics that are part of the distinctive 
features or at the level of phonemes’ distinctive features [Lotto, Holt 2016]. 
Regardless on which level it takes place, it is evident that this process comprises: a) 
normalization, in order to exclude the influence of variability due to the permitted 
variation (linguistic and paralinguistic) in a multidisciplinary space of vectors 
corresponding to a given phoneme, b) categorization of features per individual 
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vectors of multidimensional space and their integration in order to make a final 
assessment of the speech sound’s pronunciation quality.  

The articulation quality automatic assessment system should resolve several 
important problems: the determination of relevant acoustic features set which 
represents certain phonemes of the Serbian language in terms of their discrimination 
in relation to others, the definition of boundary hypersurface in a multidimensional 
space between the typical realization of the phoneme and its deviation, the definition 
of an adequate training predictor, based on the available sample of typical and 
atypical phonemic implementations, which could establish an algorithm for 
correspondence between features vector and the speech therapists’ evaluation of the 
observed phonemes’ articulation quality, based on the available sample of typical 
and atypical phonemes’ realization.  

We can say that these complex processes and still unexplored theoretical 
models of phoneme perception have an impact on the realization of speech quality 
variation’s automatic detection system [Hadjitodorov et al. 2000; Manfredi 2001; 
Godino-Llorente et al. 2004]. Some papers are focused towards the general detection 
of speech disorders [Wallen, Hansen 1996; Hadjitodorov, Mitev 2002], while the 
others focus on specific types of pathology [Maier et al. 2009; Hossein et al. 2009).  

In the current literature, we note the approaches’ partiality in solving the 
problems of pronunciation quality automatic evaluation based on the individual 
acoustic features of the speech signal, both in the spectral [Markaki, Stylianou 2011; 
Vojnović, Punišić 2011; Bilibajkić et al. 2012; Bilibajkić et al. 2013; Subotić et al. 
2013; Subotić et al. 2015; Bilibajkić et al. 2016], as well as in time domain 
[Markaki, Stylianou 2011; Jovičić et al. 2010; Vasilakis, Stylianou 2009; Paulraj et 
al. 2009]. These references refer to recent research in this field, and indicate the 
absence of optimal solutions to the current problem, first of all in terms of defining a 
homogeneous set of relevant and reliable parameters for the speech quality 
assessment. As a result of the increase in the current parameters set’s dimension, 
certain limitations for solving the problem are raised in terms of increasing the 
complexity of the model, the relevance (redundancy) of included parameters and the 
neural network’s „overfitting“ problem, which is often, as in this study [Furundžić et 
al. 2009; Furundžić et al. 2013; Furundžić et al. 2015; Furundžić et al. 2017a; 
Furundžić et al. 2017b], tool used in the speech signal’s analysis [Haykin 1998].  

The general problem of the training process convergention in neural networks 
is the emergence of a local minimum, which is conditioned by the model structure, 
the parameters’ initial state, and the dimension of the training set, resulting in a 
lower level of accuracy and generalization quality, respectively the prediction’s 
reliability. This problem is solved by applying neural network ensembles [Hansen, 
Salamon 1990] and training algorithms in unbalanced conditions [Japkowicz, 
Stephen 2002]. 

A key step in the diagnostics of speech sounds’ and speech in general 
pathology is designing a reliable model for automated global assessment of the 
Serbian language speech sounds’ articulation quality. In our approach, in the 
designing of this model, we will be using the advantages of increased 
informativeness of multidimensional vectors of speech signal’s acoustic attributes, 
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Furundžić et al. 2017b], tool used in the speech signal’s analysis [Haykin 1998].  
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is the emergence of a local minimum, which is conditioned by the model structure, 
the parameters’ initial state, and the dimension of the training set, resulting in a 
lower level of accuracy and generalization quality, respectively the prediction’s 
reliability. This problem is solved by applying neural network ensembles [Hansen, 
Salamon 1990] and training algorithms in unbalanced conditions [Japkowicz, 
Stephen 2002]. 

A key step in the diagnostics of speech sounds’ and speech in general 
pathology is designing a reliable model for automated global assessment of the 
Serbian language speech sounds’ articulation quality. In our approach, in the 
designing of this model, we will be using the advantages of increased 
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and the increased predictability of neural network ensembles. The training process 
will be balanced.  

 
2. System description 
Considering the problems and deficiencies of systems which could be found 

in the available literature, our main goal was the realization of a system that provides 
global and analytical assessment of the Serbian language speech sounds’ articulation 
quality. The first step was to collect data based on two tests for the pronunciation 
quality assessment: the Global Articulation Test (GAT) and the Analytical Test (AT) 
for all 30 phonemes in the Serbian language [Kostić et al. 1983]. GAT provides 
basic information on the articulation quality, on three levels: articulation is typical; 
articulation is atypical; articulation is at the typical/atypical border. The AT results 
are related to the assessment of the position of all acoustic features within the 
variation field boundaries for the observed phoneme. Some of these features directly 
correlate with the anatomo-functional characteristics of the respondents’ articulation 
apparatus. This enables precise diagnostics based on the articulation apparatus’ 
individual elements.  

The global articulation quality assessment is based on the accumulated expert 
knowledge of GAT articulation assessment, which consists of thirty stimulus words 
that the respondent repeats directly after the examiner (imitates the examiner’s 
correct pronunciation). On the basis of the audiovisual assessment, an expert 
evaluates the articulation quality for every pronounced speech sound. The 
assessment represents a global acoustic and visual impression of the pronunciation 
quality and the position of the articulation organs during pronunciation of every 
speech sound.  

The AT analytical assessment refers to the possibility of the phoneme’s 
acoustic features’ deviation estimation, in relation to the typical variation field of the 
given feature within the observed phoneme. Within the AT, a set of articulation-
acoustic features is defined for every speech sound, within the speech sound group it 
belongs to (Punišić et al., 2007; Punišić, 2012). Each feature contributes to the 
global representation of the articulated speech sound. The set of features defined in 
the analytical test was used for evaluation of the speech sound’s pronunciation 
quality in the global articulation test, especially at the level of acoustic features of 
given speech sound. Some of those features are binary (voicing-voiceless), namely, 
they exclude each other, while others are in the form of gradation.  

Considering the size of the sample that needs to be collected, a system for 
data collection and storage is realized within the system (Figure 1).  
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Figure 1. Module for data collection and storing. 

 
A part of the collected data that is used for training and testing of individual 

modules. These modules perform articulation quality assessment. The entire system 
is given in Figure 2. 

 
 

Figure 2. Block diagram of the system structure. 
 
The solution includes module for global assessment of articulation. This 

module is based on neural networks. Using the previous knowledge contained in the 
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nodes of the neural network, this module classifies the phonemes in three categories: 
good, bad or boundary articulation. The knowledge that the neural network uses 
when making decisions depends on the subjects’ sex and age, so the neural network 
parameters are different for the men, women, children, adults and elderly people. 
Previous knowledge is gained by training a neural network on a training set that is 
specifically structured and evaluated by experts - a speech therapist. 

Figure 3a shows the structure of the neural network (NN) that is based on the 
multilayer perceptron. It consists of 3 layers: an input layer with 3 neurons, a hidden 
layer with 10 neurons and an output layer with 3 neurons. 

 

  
 

   
 

(a) 

(b) 
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Figure 3. (a, b, c) Neural network (NN) structure. 
 

The structure of one neuron is given in Figure 3b, while the transfer function 
of the neuron is shown in Figure 3c, in the form of Y = tanh(X). The input feature 
vector, which is brought to the input layer of neurons consists of 19 features: 12 
MFCC coefficients and 7 features determined using statistical estimation. Each 
feature from the input vector (Figure 3a) is associated to each input neuron via a 
weight matrix WPi (P = 1, ..., 19; i = 1, 2, 3). The output of the input layer of 
neurons is vector V2t. Finally, the output layer of the neurons has an input in the 
form of the vector V2t multiplied by matrix W3k (k = 1, 2, 3). After transformation, 
the output vector of the neural network Y is obtained, with its three coded outputs. 
The vector [1 0 0] denotes the correct articulation, vector [0 0 1] is a pathological 
articulation, and the vector [0 1 0] represents a borderline cases between correct and 
pathological articulation. The knowledge of the trained neural network (NN) is 
contained in weight coefficient matrices Wpi with dimensions 19 x 3, W2j with 
dimensions 3 x 10 and W3k with dimensions 10 x 3. The final score for global 
articulation quality assessment for the analysed phoneme is obtained as the mean 
value of the scores obtained for the individual frames within the boundaries for the 
analysed phoneme.  

The analytical articulation quality assessment is implemented as a separate 
module. It is based on statistical models that use previous knowledge acquired by 
training in order to assess particular acoustic features of the phoneme. There is a 
defined set of acoustic features for each phoneme. Also, features are extracted using 
the corresponding algorithms, and the quality of the features is evaluated. This 
module is trained on the same training set that is used for neural networks. The 
parameters for statistical measure of distance are sex and age dependant.  

Figure 4 shows the detailed structure of the module for the analytical 
assessment of the articulation quality. This assessment is performed after the 
presence of speech pathology is detected. First, a portion of the input signal with the 
phoneme that is the subject of the analysis is separated. Then, the time-frequency 
analysis of the selected phoneme is performed: the spectrum of the signal is 
evaluated by the DFT transformation, the signal spectrum is evaluated using the 
Burg’s method for AR-modelling. In both cases, the result is a 2D matrix describing 

(c) 
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(c) 

the time-frequency dependence of the logarithm of signal power spectrum. 
Furthermore, the trajectory of predefined frequency sub-bands is located in the 
power spectrum, along with the locations of energy concentrates in time domain. 
These features are subjected to analysis in the next steps of processing in terms of 
the possible presence of speech pathology. 

The time-frequency representation of the analysed phoneme, the energy 
trajectories, the positions of words’ energy concentrates and the parts of the words 
that are not directly included in the analysis (but which indirectly represent relative 
indicators of articulation deviations) are used to calculate the features that best 
describe certain types of articulation deviations or are in some correlation with them. 
Based on the calculated indicators of articulation deviations, a multimodal decision 
function is formed. This function has as many outputs as there are known forms of 
articulation deviations for the analysed phoneme. The outputs of the multimodal 
decision function are the inputs of non-linear functions that makes a “soft” decision 
on the presence of a certain articulation deviation. 

 
 

Figure 4. Detailed structure of module for analytical assessment of the articulation 
quality. 



Отговорността пред езика

 
The results obtained with the global and analytical articulation quality 

assessment for thirty phonemes are used as an input of the module for the diagnostic 
evaluation of the articulation quality. This module incorporates linguistic and 
medical knowledge as well as speech and language therapy knowledge and 
framework. The quality of articulation is assessed based on the incorporated 
knowledge. For example, regarding the children aged 2 to 5, it is known which 
phoneme at what age can deviate from the correct articulation. The deviation of one 
acoustic feature when articulating several phonemes clearly indicates a specific 
impairment of the articulatory system. 

3. Results 
Implemented system was evaluated under real-life conditions. In this paper 

we presented the results regarding the articulation quality assessment of phoneme 
/sh/. This phoneme is one of the sounds with the highest frequency of atypical 
articulation among the children younger than 7 years. 

The set of 194 examples of phoneme /sh/ had been used for classification. We 
divided this input set of variables in two equal subsets, train and test set, each 
containing 100 feature vectors. The corresponding output vectors were determined 
by the experts, in the way that each feature vector corresponded to one of the two 
output classes: normal articulation and pathological articulation. Neural network 
(multilayer perceptron) is trained on the train set of data and tested using the test set. 
The results of classification are presented in Table 1 for the train (learning) set and 
test set. 

Table 1. Neural network classification results. 

 
 
The high accurancy score of artificial neural network can be partialy 

attributed to the fact that the experts assessed articulation quality based only on the 
acoustic properties of a subject's voice while the visual information were not used. 

The performance of analytical assessment of articulation quality was tested on 
three groups of 16 subjects (48 subjects in total). The first group – group (a), 
consisted of 16 subjects with stridence. In this group, the stridence of varying 
degrees, from mild to very strong, was the only pathological characteristic of 
analyzed phoneme /sh/. The second group - group (b) consisted of 16 subjects with 
the correct pronunciation of phoneme /sh/. The third group - group (c) had 16 
subjects without stridence. For this group, the articulation of phoneme /sh/ was 
characterized by other forms of speech pathology [Bilibajkic et al. 2016].  
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subjects without stridence. For this group, the articulation of phoneme /sh/ was 
characterized by other forms of speech pathology [Bilibajkic et al. 2016].  

It is interesting to analyze how the system evaluated these phonemes and to 
validate its performance. 

In the first test case, we compared subjects from group (a) and group (b). Fig. 
5(A) shows the distributions of stridence measure for group (b) )( str

b
ws dF , and for 

group (a) )( str
a

str dF  . They are shown as thick and thin lines respectively. There was 

one false-detection, 16/10|1 HH  in group (b), and one miss detection, 

16/11|0 HH  in group (a). In the area of D2, where it is not possible to reach a 
reliable decision, there were 3 out of 32 subjects from groups (a) and (b), 

32/32 D . 

 
 

Figure 5. Test Case 1, distribution of stridence measure: thick - )( str
c

ws dF  for 
subjects with correct articulation of fricative /sh/ (without stridence), thin -

 )( str
a

str dF  for subjects with stridence. (B) Test Case 2, distribution of measure of 
stridence: thick - )( str

c
ws dF for subjects with speech pathology other than stridence, 
thin - )( str

a
str dF for subjects with stridence. 
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The distribution of stridence measure for groups (c) )( str
c

ws dF and (a) 

)( str
a

str dF  are shown in Figure 5 (B). The same thresholds d1 and d2 were used. As 
a result neither one of the subject from group (c) was incorrectly classified as 
stridence. However, there was one miss detection out of 16 subjects with stridence, 

16/11|0 HH , in the group (a). Three subjects from groups (a) and (c) were in the 

area of D2 where it was not possible to make a reliable decision, 32/32 D . 
The error analysis showed that we need to incorporate models for 

psychoacoustic effects in the proposed algorithm for stridence detection. Therefore, 
additional studies are necessary regarding the characteristics of stridence, 
psychoacoustic effects that contribute to the stridence perception, modeling 
approaches to individual psychoacoustic effects and their integration. 

 
4. Conclusion 
The implemented system for articulation quality assessment proved to be very 

effective in speech pathology detection, not only globally – differentiating typical 
from atypical articulation, but also in revealing more subtle discrepancies at the level 
of phoneme. It has been shown that the system can be used as a diagnostic tool in 
speech pathology for the Serbian language. The proposed system can be 
implemented as a part of the Telemedicine services which will provide greater 
coverage and criteria standardization for articulation quality assessment. 

During the development of this system it became evident that there is a strong 
need for a theoretical explanation of speech perception and the impact of various 
psychoacoustic phenomena on the speech perception. Further research regarding 
these effects is necessary if we want to properly model all relevant aspects of speech 
perception. 

Although this system has proven to be reliable and efficient, it also indicated 
that in many segments related to the assessment of speech quality, the experts and 
their trained perception will be irreplaceable. 
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Abstract: The pronunciation quality assessment largely contains the subjective 
component of the expert and depends on his experience. Because of this reason, it is desirable 
to objectify the assessment of the pronounced speech sounds’ quality, in order to make the 
assessment less dependent on the examiner’s experience. In this aim, a quality assessment 
system based on the Global Articulation Test (GAT) and the Analytical Test (AT) applied to 
the Serbian language was implemented. The system is implemented on a computer platform 
which enables automated stimulus reproduction, recording of respondents’ pronunciation and 
the automated assessment of the pronunciation quality. 
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1. Introduction comunication
Researches of verbal communication development are in focus of many 

scientific works that try to explain processes of appearing, interdependence of 
speech, intellectual, motor and social aspects, causes of pathology forms and their 
manifestations, causes for whole development as well as types and achievements 
of specific therapeutic models in speech and speaking functions development till 
establishing integrity in the functioning of individual.

Speech and language processes in developing period have specific dynamics that 
in only few years enables child to integrate complex model of verbal communication, 
sensorymotor and socio-emotional integration. Research of speech and language 
learning processes happened to be one of the most important but also most difficult 
requests to fulfill. Importance of this researches is determined by different factors from 
which two are specially motivating: need to perceive foemen of language development 
process that is dictated by endogenous and exogenous factors, on one hand and on the 
other hand usage of this founding’s in explaining and solving different and complex 
problems of verbal communication.

Fact that abilities of verbal communication are not inherited but acquired 
don’t underestimate the importance of dispositive, apropos a) inherited anatomy- 
physiological structures. However, this internal factor is not enough if two more 
external factors are not present: b) factor of social environment and c) factor of the 
human individual as creator and carrier of verbal communication processes. The final 
group of factors, responsible for verbal communication development is composed 
of: biological, mental and social factors including personality factor certifying 
concept of structural integrity of someone’s personality. In many children speech 
and language disorders occur for unknown reasons. In such children, diagnosing 
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speech and language disorders is a complex process that requires assessing not only 
speech and language skills but also cognitive, perceptual, motor, and socioemotional 
development; biological, medical, and socioeconomic circumstances; and cultural 
and linguistic environments.

The dynamic, complex nature of language and the variability in the timing of 
its acquisition poses a number of challenges for the assessment of young children. 
The key developmental milestones of language development in the preschool 
years were summarized, providing a backdrop for understanding difficulties with 
language learning [Ben-Nun 2016]. Evidence from neurophysiological habituation, 
neuroimaging, and preferential looking studies shows that children begin to recognize 
speech patterns that recur in their environments early in the first year of life [Friedrich 
et al. 2015; Pelucchi et al. 2009; Werker et al. 2012]. If it is possible to predict a 
disorder in the process of language acquisition, the general recommendation would 
be to provide a stimulating environment and to facilitate the language acquisition 
and development, through training programs in kindergartens or through intervention 
programs aimed at parents [Kühn, Sachse, von Suchodoletz 2015].

Morbidity, trauma, hereditary, psychosocial, nutritional and other teratogenic 
factors can influence one or more factors responsible for speech and language 
development and threaten typical development, or we can say that this factors can 
cause communication system pathology development [Keramitčievski 1990]. 

Speech and language disorders can accompany or result from any of the 
conditions that interfere with the development of perceptual, motor, cognitive, or 
socioemotional function. Studies of children with primary speech and language 
disorders often reveal that they have abnormalities in other areas of development. For 
example, studies by Brumbach and Goffman [2014] suggest that children with primary 
language impairment show general deficits in gross and fine motor performance, and 
such children also show deficits in working memory and procedural learning [Lum 
et al. 2014]. In short, considerable evidence suggests that spoken language skills, 
including speech sound production, constitute an integrated system and that clear 
deficits in one area may coexist with deficits in other areas.

2. Psychophysiological basis of verbal communication development
Although the psychophysiological basis of speech, language and cognitive 

development and socioemotional capabilities depends on different processes, on 
one side we have processes of biological nature that occur by endogenous laws of 
evolution and on the other side, we have processes of social nature, influenced by 
the environment. But all of them are dynamic and have an important role in a child’s 
development. The foundations for the development of speech and language begin 
in utero, with the growth of the anatomical structures and physiological processes 
that will eventually support sensory, motor, attention, memory, and learning skills 
[Rosenbaum, Simon 2016]. Before the end of the prenatal period, fetuses are able 
to hear, albeit imperfectly, speech and other environmental sounds, and within a 
few minutes after birth they show special attention to human faces and voices. 
This early interest in other people appears to set the stage for forming relationships 
with caregivers, who scaffold the child’s growing ability to anticipate, initiate, and 
participate in social routines [Locke 2011].
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 A prerequisite for emergence and development of speech and language is a 

regular status of hearing, auditory and visual perception, general motor skills of the 
body and special motor skills (motor skills of speech organs, hands), basic functions 
(sphincter control), intelligence, attention and concentration organization skills. For 
the development of each of these functions influence of social factors and stimulation 
is necessary [Sovilj et al. 2013].

 Although the child's personality represents an indivisible whole, it is usual 
to separately assess different area with the aim to evaluate child's development level: 
psychomotor, speech, emotional and cognitive area (intelligence).

2.1. Psychomotor development in early childhood
 At the beginning of development, especially in the first years of life, motor 

activities dominate in child’s behavior. Therefore, based on the assessment of psycho 
motoric’s, we can judge about the level of development at an early age. During whole 
childhood, it is in a close relation with maturation and development of sentient life 
and with a development of intelligence and thinking. It is important to know the level 
and quality of psychomotor abilities of the child because it represents the best possible 
way to stimulate maturation of the nerve structures, especially cortical structures but 
also a child’s personality as a whole.

During evaluation of psychomotor development we need to bare in mind 
basic principles of development: specified order - from simple to complex functions, 
individual development differences and plasticity of child’s development. Changes 
from the first year of life are biggest, most intense and most important changes that 
happen during whole developmental period.

 Basic physiological functions (circulation, respiration, digestion, excretion, 
homeostasis and regulation of temperature) are well developed mature, term newborn, 
but all other functions are imature. Newborn reacts to strong auditive, visual, tactile 
stimulations and to olfactory system stimulations by moving head to a side, blinking, 
grimacing, or even crying, but all responses are reflex and in function of sufvival. In 
order to master it’s own senses and in order to be able to use them in communication 
and in controling surounding world child need time and experience.

2.1.1. Motoric development
Motoric development, in a first year of life, develops in a cephalo- caudal 

direction: first child establish control of neck muscles and anables regular head 
position, after that control of muscles important for sitting are established and later 
muscles needed for standing upright and walking. Development of fine motorics 
(grapping, hand manipulation) happens in medial- lateral direction: first child masters 
movements of big joints of shoulder, then elbow and finally fingers. For successful 
development of fine motor skills sight development and coordination between 
mentioned functiones is needed.

Development of gross motor skills and senses in a first year happens in 
interaction with psychological development of a child. At birth, senses of joy or 
unpleasantness dominate and later senses related to surrounding events and people, 
especially for mother, are developed. Special emotional relationship, ie. emotional 
attachment develops.

At the end of first year, child is attached to mother, differentiate and feels 
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joy when it is surrounded by familiar people, objects and situations and perfectly 
differentiate from unknown people. At this age child has sense of time and space: 
becomes aware that objects and people exist even if they are not at a reach of a child. 
At the age of two process of psychological separation from a mother happens and 
child becomes independent (individualization). This indicate that a more calm phase 
is starting- child becomes social and cooperative. Development of motor, especially 
manipulative and coordination skills, continues, more intense, when a child turns two. 
Speech and language development enables child to better understand happenings from 
its environment. This is prerequisite for further development of social interactions.

Young child spends most of his/ her time in a play that is important as diagnostic 
and therapeutically medium during childhood. During game child express and resolve 
problems related to fears, anger and hidden wishes.

Between 18th and 24th month majority of children is ready for potty training. 
Most authors think that child should be exposed to toilet training at the age when 
child can express and relate pressure in gut and bladder with necessity to use potty or 
to go to toilet and when his/her diper is dry for at least two hours. For children with 
developmental disabilities this period can be prolonged but parents should not be 
passive. Raising the limit for finishing this phase should not happen and expert help 
is needed.

2.1.2. Developing abilities for concentration and attention
Attention is responsible for different functions corelated with cognitive 

development and is defined as selective enhancing of one type of behaviour with 
the other one [Richards 2005]. It is complex cognitive phenomenon that describe 
childs cognitive focus. We make conclusions about it we need to look at a child’s 
behaviour: for how long child is focused on some matherial, where does the child look 
and reactions to changes in enviroment. For communication, it is important how the 
child pays attetion to its sorounding and how he/she coordinates hes/her attention to 
the attention of other speakers. Attention is not a moment in a time but it is a process 
of series of moments. It is necessary to bring different sensory experiences to childs 
senses and to teach a child that each of this sensations has it’s influence and duration, 
to encourage child to explore them and to be happy with each new apperence of 
this sensations. Internal mobilisation of attention is awakened by this. Also it’s time 
span expands and it conects continuity of consciousness. Each expansion of auditive 
attention leads to increse in a span of speaking perception. Necessery condition for 
adopting speech and language are developed auditive and visual attention. Shared 
attention skills are one of the prerequisites of language adoption [Carpenter, Tomasello 
2000], so Tomasello [1988] episodes of shared attention calls central spots in a period 
of language adoption.

2.1.3. Development of cognitive abilities
Term congnition, meaning matturing, is in a basis of cognitive theory. It is 

a process that enables a child to become aware of internal and external reality, ie. 
Process of acquiring knowledge. This process is complex because it include perception, 
memory, learning, intelligence, imagination, discovery, thinking, reasoning and 
function of speech. Cognition is a rational way to reach the truth but we can not 
separate it from emotions and a will because cognitive processes are emotionally and 
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cognitively (willingly) motivated, starting from perception to conclusions [Subota 
2003]. 

Piaget and Inhelder [1988] observe cognitive development trough four main 
periods: sensorymotor period (from birth to 2nd year of life), period before operational 
thinking (from 2. to 4. year of life), period of concrete thoughtfull operations (from 7. to 
12. years) and period of logistic operations forming (from 12. to 15. years)

Language is an important part of a development and it influences and enables the 
development of all other relevant cognitive abilities. Language and speech are always 
learned through some kind of the contents. Transfer of experience and knowledge 
without the use of speech that always expresses a certain content, certain conditions 
and events is not possible in a period when child gets integrated into social life of 
adults. A Level of social integration will depend on a childs ability to use language 
as a cognitive tool in impression phase and as an expressive tool in expressive phase. 
Developing time and spatial dimensions mean to teach a child to realize and to develop 
a practical psychological activity, elementary concepts and the process of thinking 
through cognitive language acquiring and linguistic expression. Some elements of 
linguistic structure child can learn only by developing associative forms of thinking 
by seeing relations of two objects, two people, two events.

2.1.4. Socioemotional development
Process of emotional differntiation develops gradualy. At the end of 1st 

month, from general excitment, anxiety stands out. At the end of 2nd month positive 
emotional reaction of joy is present. At the age of 3 to 6 month anger, disgust and fear 
develops, and at the age of 9 to 12 months: enthusiasm and affection. Round 13th 
month sympathy to adults and to children developes. Around 15th month of life, child 
starts to feel jealousy and round 21st month emotion of happines can be seenable. 
From 2nd to 5th year child starts to feel: shame, anxiety, envy, disappointment, hope. 
Basic and most important emotions of childhood are: anger, fear, love and jealousy 
[Smiljanić 1991].

We need to mention phenomenon of socialization that will be mentioned on this 
chapter and it will be dual relation with all functions whos development was followed: 
as etiological factor in verbal communication formation and as a symptom when it 
comes to verbal communication disorders. 

In the development of a human being, undoubtedly, process of socialization 
and all that it encompasses is important. It follows the child’s ability for adaptation, 
inclusion in the social environment and in making relations with the environment.

A child is born as a social being and during the development, it gets into various 
interactions, first of all with parents and family members and later with other people. 
Newborn prefer listening to speech than to the other sounds [Vouloumanos, Werker 
2007] and prefers observing persons in relation to other visual stimuli [Johnson et al. 
1991].

The development of social behavior is observed through social perception or 
trough observation of other people, social reactions, social interactions in the group, 
attitudes and prejudices and the impact of organized institutions (family, school, 
community organizations) to social behavior [Smiljanic 1991].

In a first months of life, healthy child establish contacts with people from 
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sorounding. Child reacts with specific facial expressions, looking, smile or cry to 
visuel stimulations (at the age of 2 months baby soothe when he/she hears a voice 
of a mother and turns head in a direction of the voice). In a 3rd month children stop 
to cry when adult person speak with them and they learn to attract mothers attention 
with crying. During 5th month children cry when adults go out from a room, and in 
6th month child differentiate unknown faces, smile to familiar people and reacts with 
cry and discomfort to unknown people. At the age of 8 months child imitate speech 
and gestures of adults. At second part of 1st year urge for sociability starts to develop 
(social instinct). At the end of first year child becomes social characteristic, a person 
directed to surrounding world and with characteristics that could be developed only 
by encounters with others: emotional life, parts of verbal communication, creative 
needs and opportunities [Bojanin 1985].

During second year of life CNS starts to develop fast in all areas, especially 
in cortical areas. In the area of emotions, child defines own existence in relation to 
the existence of the mother as emotionally oriented being. This, sensitively, mothers 
guiding is in a direct connection with the requirements that she sets for a child in 
relation to his/ her behaviour and sphincter control. The requirements of the social 
environment are already here, in direct contact with the child. Prohibitions, praising, 
exhilaration, rejection, interest, neglecting, etc., Lead to the differentiation of the 
child’s feelings towards these attitudes. The existence of the child is now determined 
by the feelings of his presence and behavior provoke in the people that surround him.

New developmental period starts from 3rd to 4th year of childs life. In area 
of emotions, different relations betweeen child and family members start to occure 
and to shape feelings of pleasantness or unpleasantness. In the same time, the child 
discovers the field of possibilities for relations out of the family and starts to pursue 
them and to generate the first experience in this field. The ability of intelligence and 
opinion, the richness of symbolic activities, the possibility of organizing games with 
symbolic meanings and possibilities of resolving emotional tension at the level of 
these symbolic actions, make the basic wealth of content in this age of childhood.

The first non-family tendency occurs at the age of 5th and 6th year (preschool). 
In the area of feelings, children discover the joy of joining in a game with children or 
adults outside the family circle. Relationship between adults and children happens at 
a level of better verbal understanding, bigger independence, and bye this child will 
discover new types of emotions.

In the period from early school age (from 7 to 11 years) children get accepted 
into wider social community trough educational institutions whose task is to shape 
the fields of feelings and behavior, intelligence, and power of thought, according to 
the needs of a specific community. Logic operations determine the relations within 
the cognitive content. The area of logical thinking stands out, making a center of 
conscious relations to the world. A sense of group belonging develops and shows 
a whole new range of possible behaviors, which significantly expands the field of 
possible identification with role models in relation to the field that family provides.

This conditions of verbal communication development are in a same time basis 
for development of higher speaking functions like reading and writing [Jeličić et al. 
2016; Lewis et al. 2011].
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From the described physiological chain of social events in a child’s life, we can 

assume the extent to which this same social environment can be a risk factor for the 
development of the child if certain links of that chain are established in a pathological 
way. The environment, that provides the conditions for the regular physical growth 
and for establishment of a strong emotional relationships of a child with other persons 
providing the opportunity to learn, to explore surrounding world and to actively 
influence it, encouraging and rewarding the child, is very powerful in shaping the final 
outcomes of a child’s development in both directions: typical (regular) and atypical 
(pathological).

3. Verbal and social communication - the way to a successful social integration
The child begins to communicate before the advent of the first word. In addition 

to meeting the physical needs of the child, early communication is important for 
psychical development [Ljubešić 2001]. Preverbal and verbal communication are the 
foundation for learning, social and cognitive development of the child.

Social communication disorder in rare case can occur as a standalone deficit, but 
it is much more common phenomenon as part of its other pathological conditions such 
as disorders of the autistic spectrum, delay in language understanding and/or speech, 
intellectual disability, general development delay, attention deficit/hyperactivity 
disorder. Other conditions, such as hearing impairment, or emotional problems can 
also affect the social skills of communication.

Social communication needs to be encouraged in all the conditions listed as those 
who deviate in verbal communication, show atypical social behavior, even when there 
is a disorder of the autistic spectrum. A prerequisite of early detection and intervention 
is a good awareness of parents or the ability of professionals (speech therapist, 
pediatrician, psychologist, psychiatrist, ENT specialists) to identify developmental 
deviations or risks to their development. Thus, for example. delayed chattering high 
risk and a warning sign for monitoring subsequent speech and language development 
of the child; absenteeism of joint attention, which is important for the conceptual 
development, an important predictor of language delays; the lack of development 
of the game in the second year requires preventive speech therapy, with the aim of 
encouraging the development of combinatorial and symbolic games.

Social communication disorder manifested through difficulties in verbal and 
nonverbal communication, and vice versa, verbal communication disorders is mirrored 
in the quality of social interaction and integration and with that difficulties can be seen 
already in prelingual communication and early communication development in both 
plans. A child with difficulties in social communication, at the end of the first and the 
second year of life, inferior to introduce other people in their activities, rarely yields or 
showing objects, not paying attention to the face of his interlocutor, weaker exchange 
view and develop demonstrative gesture.

When we talk about disorders of sociological etiology, according to Ljubešić 
[1997], we talk about pseudo dosorders. Therm pseudo disorder comes from the fact 
that those disorders are concencuanses of non adequate chances for learning and/or 
qualitative interactions with environment, and not from the fact that those disorders 
are made from difficulties that are caused by damages in adaptation processes [Punišić 
et al. 2014; Punišić et al. 2016].
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They are reflected in the form of delay in language development. The causes of 

these disorders are associated with the size and completeness of the family, the child’s 
birth order, parent’s educational status, socioeconomic status. Often we talk about the 
interaction of different factors from the social environment and about neurological 
dysfunction.

From family and social factors we will mention: a single mother, divorced 
parents, adopted children, severe chronic or terminal illnesses of parents, poor socio-
economic conditions of life, cultural deprivation of the family (illiteracy, immigration), 
natural and human-induced disasters from (earthquake, flood, war, exile) and excessive 
children exposure to the contents of TV programs.

Electronic media participate in the development of children’s speech. This is a 
conclusion made by RTL Group [2009] in which Serbian households were surveyed. 
It showed that in Serbian households people watch television for five hours a day, 
most of this t watch television five hours a day, predominantly by children that were 
mostly watching contents in English. Similar data come from other countries where 
experts are seriously warning parents of the bad influences of TV, ie. that exposure 
to television has severe consequences for the development of speech, attention and 
behavior in young children [American Academy of Pediatrics Committee on Public 
Education 1999; Barr, Wyss 2008].

Statistical data show that the number of children with disabilities increased 
due to a teratogenic and mutagenic effects of chemical substances. Also, thanks to 
advances in medicine it is possible to maintain the pathological pregnancies that 
are already predispositions for giving birth to a child with high risk factors. To find 
out how we will overcome the newborn adaptation crisis and whether there will be 
consequences to a later development. Longitudinal monitoring of psychomotor and 
speech development of high-risk vulnerable children is necessary.

Many of these factors also affect the motivation (intellectual curiosity) and the 
knowledge and in pedagogics literature, this is called educational neglection. In the 
absence of a necessary minimum of interactions and social stimulation both in the 
prelingual and lingual period, language acquisition will not only be slowed down but 
it will also be disturbed.

Beforementioned correlations between verbal and social factors is a proof that 
there is no verbal communication without social interaction, and that social interaction 
is incomplete and often impossible without verbal communication. 

4. Conclusion
Mentioned factors, which are a prerequisite for the speech and language 

development, their developmental dynamics, complexity and interdependence, 
indicate on the high complexity of the verbal communication establishment process. 
Adverse influence of biological and social factors, in period of prenatal, perinatal and 
postnatal development, can have an effect on the occurrence of verbal communication 
disorders. Accepted definitions can not describe and classify some of the disorders’ 
characteristics because, although they have predominantly accentuated symptoms 
in the speech and language disorders spectrum, they also have impairments in the 
sensorymotor, neuropsychological, socio-emotional, family cultural or some other 
domain. Some of the secondary manifestations can mask the underlying disorder or, 
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more often, because of their impressiveness, they are diagnosed as primary. Due to 
the increasingly frequent occurrence of such cases whose etiology, besides others, 
also has factors that are carried by the modern society’s way of life, it is necessary to 
provide an adequate socio-emotional environment. The fulfillment of this prerequisite 
for healthy and comprehensive development must be ensured from the earliest age 
(from birth), primarily due to the fact that communication is a social act based on the 
individual’s optimal psychophysiological capacity. 

Acknowledgement – The research was financed in part by the Ministry of Science and 
Technological Development of the Republic of Serbia, within the projects No. ON178027 and 
TR32032.

References: 

American Academy of Pediatrics Committee on Public Education 1999: American 
Academy of Pediatrics Committee on Public Education. Media education. Pediatrics, 
104, 341–343.
Barr, R., Wyss, N. 2008: Barr, R., Wyss, N. Reenactment of televised content by 2 
year olds: toddlers use language learned from television to solve a difficult imitation 
problem, Infant Behavior & Development, 31, 696-703.
Ben-Nun, L. 2016: Ben-Nun, L. Speech and language impairment the great leader 
moses, Ben-Gurion University of the Negev Faculty of Health Sciences Beer-Sheva, 
Israel, Moses. Irving Amen, B.N. Publication House. 
Bojanin, S. 1985: Bojanin, S. Neuropsychology of developmental, Zavod za udžbenike 
i nastavna sredstva, Beograd.
Brumbach, A.C.D., Goffman, L. 2014: Brumbach, A.C.D., Goffman, L. Interaction 
of language processing and motor skill in children with specific language impairment, 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57(1):158–171.
Carpenter, M., Tomasello, M. 2000: Carpenter, M., Tomasello, M. Joint atention, 
cultural learning, and language acquisition. U: A.M. Wetherby, B.M. Prizant. Autism 
spectrum disorders: A transactonal developmental perspective, Baltimore: Brookes, 31-
55.
Friedrich et al. 2015: Friedrich, M., Wilhelm, I., Born, J., Friederici, A.D. Generalization 
of word meanings during infant sleep. Nature Communications, 2015;6. 
Piaget, J., Inhelder, B. 1988: Piaget, J., Inhelder, B. The intellectual development of 
the child, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, četvrto izdanje, Beograd.
Jeličić et al. 2016: Jeličić, Lj., Vujović, M., Stevović, N. Reading and writing - from 
stimulation to successfully mastered techniques, CUŽA-IEFPG, Beograd. 
Johnson et al. 1991: Johnson, M.H., Dziurawiec, S., Ellis, H., Morton, J. Newborns` 
preferential tracking of face-like stimuli and its subsequent decline, Cognition, 40, 1-19.
Keramitčievski, S. 1990: Keramitčievski, S. Opšta logopedija, Naučna knjiga, Beograd.
Lewis et al. 2011: Lewis, B.A., Avrich, A.A., Freebairn, L.A., Hansen, A.J., Sucheston, 
L.E., Kuo, I., Taylor, H.G., Iyengar, S.K., Stein, C.M. Literacy outcomes of children with 
early childhood speech sound disorders: Impact of endophenotypes, Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, 54(6):1628–1643.
Locke, 2011: Locke J. Handbook of psycholinguistic and cognitive processes: 
Perspectives in communication disorders, Guendouzi, J., Loncke, F., Williams, M.J., 
editors, New York: Psychology Press, pp. 3–29. (The development of linguistic systems: 
Insights from evolution).
Lum et al. 2014: Lum, J.A., Conti-Ramsden, G., Morgan, A.T., Ullman, M.T. Procedural 



Книга 5, 2018
learning deficits in specific language impairment (SLI): A meta-analysis of serial reaction 
time task performance, Cortex. 
Ljubešić, M. 2001: Ljubešić, M. Early communication and its role in learning and child 
development, Dijete i društvo, Zagreb, 3, 261-278.
Ljubešić, M. 1997: Ljubešič, M. Language difficulties of school children, Školske 
novine, Zagreb.
Nenadović, V., Punišić, S. 2009: Nenadović, V., Punišić, S. Television exposure in early 
childhood: developmental and clinical implications, SPEECH AND LANGUAGE: 
Interdisciplinary research III, Ed. S. T. Jovičić, M. Sovilj, LAAC IEPSP, Belgrade, pp 
291-306.
Smiljanić, V. 1991: Smiljanić, V. Developmental psychology, Društvo psihologa Srbije, 
Beograd.
Subota, N. 2003: Subota, N. Children’s drawing-speech and language development and 
cognitive functioning, Monography, Zadužbina Andrejević, Beograd.
Sovilj et al. 2013: Sovilj, M., Bedričić, B., Stokić, M., Vujović, M., Maksimović, S., 
Bojović, J., Vukić, M., Savić, S., Zoraja, A., Portić, D. Protocol for optimization of 
children’s learning potential, CUŽA, IEFPG, Belgrade.
Pelucchi et al. 2009: Pelucchi, B., Hay, J.F., Saffran, J.R. Statistical learning in a natural 
language by 8-month-old infants, Child Development, 80(3):674–685. 
Punišić et al. 2014: Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. Significance of the holistic 
approach in diagnosis of verbal communication disorders, 4th International Congress 
on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Proc. Varna, 
Bulgaria, 167-176.
Punišić et al. 2016: Punišić, S., Subotić, M., Žikić, V. Holistic approach in treatment 
of children with verbal communication pathology and reflection on social integration, 
Treatment of verbal communication disorders in children with combined pathology, Ed. 
Punišić, S., Maksimović, S., Nenadović, V., IEPSP, LAAC, Belgrade, 1 - 134. 
Richards, J.E. 2005: Richards, J.E. Attention. U: B. Hopkins, G.F. Michel, P. Rochat (ur), 
The Cambridge encyclopedia of child development. Cambridge: Cambridge University 
Press, 282-286.
Rosenbaum, S., Simon, P. (editors) 2016: Rosenbaum, S., Simon, P. Speech and 
Language Disorders in Children, National Academies Press (US), Washington.
RTL Group 2009: RTL Group. Television in 2009, International key facts.
Tomasello, M. 1988: Tomasello, M. The role of joint attentional processes in early 
language development, Language Sciences, 10(1), 69-88.
Vouloumanos, A. Werker, J.F. 2007: Vouloumanos, A., Werker, J.F. Listening to 
language at birth: Evidens for a bias for speech in neonates, Developmental Science, 10 
(2), 159-164.
Werker et al. 2012: Werker, J.F., Yeung, H.H., Yoshida, K.A. How do infants become 
experts at native-speech perception?, Current Directions in Psychological Science, 
21(4):221–226.



Отговорността пред езика
ЗА РОЛЯТА, ФУНКЦИИТЕ И ЕЗИКА НА МЕДИИТЕ ДНЕС И В 

БЪДЕЩЕ (ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТИРАНЕ НА 
СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРИЯ, СЛОВАКИЯ И РУСИЯ) 

Марияна Парзулова
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас

ABOUT THE ROLE, FUNCTIONS AND LANGUAGE OF THE MEDIA TODAY AND 
IN THE FUTURE

( A SUMMARY OF SURVEY RESULTS FOR STUDENTS FROM BULGARIA, 
SLOVAKIA AND RUSSIA)

Mariyana Parzulova
University “Prof. Dr. Assen Zlatarov “ - Burgas

Abstract: The aim of the present work is to present a summary of the place, role, 
function and language of the media in the life of students from Bulgaria, Slovakia and Russia 
through a comparative analysis of the results of a survey conducted with them. The opinion 
of young people, future intellectuals, is particularly important, because they are the ones who 
will most actively use the media tomorrow, and perhaps some of them will work for their 
development and improvement.

Key words: media, media language, surveyl, analysis, summary

През последните две десетилетия езиковеди, психолози, социолози, 
педагози и други учени отделят все повече внимание на активните тенденции 
и динамичните процеси, характерни за съвременните медии, които отразяват 
спецификата на промените в техните държави и в света. На въпроси, свързани с 
медиите, са посветени не само монографии и статии, които са дело на отделни 
автори [вж. напр. Добросклонска 2008; Казак 2012; Рацибурска 2010; Григорянова 
2017: 128–137; Крейчова 2015: 83-92; Лазарова 2011:261-264; Ефтимова 2016: 
107–114 ], но и изследвания, които са резултат от работата на научни колективи 
[вж. напр., Володина, ред.: 2004; Христозова, Георгиев, Лазарова, ред.: 2013; 
Парзулова, ред. 2016, 2017].

Всички демократични промени, които са се осъществили в различните 
социални сфери в посттоталитарните държави са довели до демократизация на 
езика на медиите, който се счита за “лакмусова хартийка“ на състоянието на 
обществото, на равнището на обществено-политическите отношения и е тяхно 
огледално отражение. 

В редица изследвания е застъпено становището, че езикът на средствата за 
масова информация е модел на национален език, който формира литературните 
норми, “езиковия вкус на епохата” [Костомаров 1999] и на обществото. Съвсем 
справедливо е и изказването, че езикът на медиите притежава ярко изразени 
социални признаци и оказва въздействие върху обществените, икономическите и 
културните страни на живота [Козлова 2004: 432]. Днес медиите освен основната 
си функция – информативната, изпълняват и друга функция – въздействат върху 
общественото съзнание чрез използване на различни езикови средства и така 
формират обществено мнение по важни въпроси, свързани с различни сфери от 
социалния живот както в една страна, така и в света като цяло. 
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Като особеност на езика на днешните медии е стилистическата 

контаминация, която се “проявява в смесване на книжовни, разговорни, 
просторечни, жаргонни лексеми, стилистически разнородни синтактични 
конструкции, в смесване на висок и нисък стил, на стар и нов, на разрешено и 
забранено в проникването на някои жанрове на неофициалната реч (слухове, 
сплетни и под.), което позволява на журналиста да осигури протичане на 
комуникативен процес”[Рацибурска 2010: 9].

Още в началото на Прехода отношението на обществото към медийния 
език бе отрицателно. Езиковеди и други учени на различни форуми се изказваха 
и писаха, че разкрепостеният език на медиите доведе до “замърсяване” на 
българския език, до опростачване и оварваряване, а оттук и до неграмотността 
на младото поколение – ученици и студенти. Оказва се, че тази констатация важи 
не само за националния ни език, не само за подрастващите и млади хора у нас. 
Подобни мнения са изказани от други учени за други езици на други страни, 
поели пътя на демокрацията, респективно и за езика на младите в тях [Солганик 
2004: 276; Костомаров 1999]. 

За нас представлява интерес да се разбере какво мислят младите за 
медиите и каква е тяхната оценка за ролята и влиянието им като “четвърта власт” 
в обществото. 

Целта на настоящата работа е да представи обобщеното мнение на 
студенти от три страни (България, Словакия и Русия) относно мястото, ролята, 
функциите и езика на днешните медии. По-конкретно задачата, поставена в това 
изследване, е да се нарисува една обобщаваща картина за мнението на младите 
относно:

 - предпочитанието им на медия (преса, радио, телевизия, интернет);
 - интереса им към теми, обсъждани от медиите;
 - автентичността на получаваната от медиите информация (политическа, 

социална и др.);
 - въздействието на медиите върху обществото и езика на нацията;
 - лексиката от чужд произход, използвана в различни видове медиатекстове;
 - езика на медиите като образец за подражание;
 - съществуването на медиите в бъдеще;
 - оценка на медиите за ролята им в обществото.
Изследването се базира на съпоставителен анализ на резултати от 

анкетиране на 300 студенти от три страни (по 100 от всяка страна) от четири 
университета: университет “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, университет 
“Св. Кирил и Методий” в Словакия, Московския областен университет и 
Оренбургския държавен университет в Русия. Студентите са бакалаври и 
са предимно от филологически специалности (Българска филология, Руска 
филология, Английска филология и Американска филология). Има и студенти от 
специалностите Психология, Педагогика и Маркетинг . Изследването е част от 
проекта “Медии. Език. Общество: проблеми и перспективи” с ръководител М. 
Парзулова, осъществен в периода 2016-2017 г.

Необходимо е да се уточни, че анкетирането и анализът са осъществени 
първо поотделно във всеки университет от местни преподаватели, а съпоставката 
на резултатите за трите страни е дело на преподаватели от университет 
“Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас. Тук ще бъде изложена само онази част от 
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съпоставителния анализ, която е извършена от ръководителя на проекта и е автор 
на настоящата работа. Ще бъде илюстрирана една незначителна част (2 анкети, 
включващи 14 въпроса) от цялостното проучване на студентското мнение по 51 
въпроса, включени в 8 анкети [вж. при Парзулова 2016].

В тази работа в табличен вид е представен всеки един въпрос, включен 
във всяка една от двете анкети, с отговорите под него. Броят на отговорилите 
студенти за всяка една страна по всеки един въпрос е отразен чрез цифри и 
проценти също в таблицата, а след нея е даден съпоставителен анализ на 
резултатите от анкетирането. 

В края на работата са направени изводи, които представят едно обобщено 
мнение на всички респонденти на базата на преобладаващите им отговори в 
проценти.

Анкета №1. РОЛЯТА И ФУНКЦИИТЕ НА МЕДИИТЕ В ЖИВОТА НА 
СТУДЕНТИТЕ
България Словакия Русия

1.
Кое от средствата за 
масова информация 

(СМИ)
 предпочитате ?

Брой студенти Брой студенти Брой студенти

в цифри в % в цифри в % в цифри в %

а) преса 2 2 6 6 6 6 
б) радио 2 2 1 1 10 10 
в) телевизия 30 30 8 8 22 22 
г) интернет 66 66 85 85 62 62 

Цифрите на отговорилите ре спонденти в проценти свидетелстват, 
че интернет предпочитат най-много студентите от Словакия – 85 %, следвани от 
българските студенти – 66 %. С 4 % е по-малък броят на руските студенти – 62 %.

Второ място по предпочитание заема телевизията. Тя е най-
предпочитана от българските студенти – 30 %, следвани от студентите в Русия – 
22 %. Изключително слаб е интересът към телевизията от страна на словашките 
студенти – 8 %.

Значително изтласкани назад от обсега на интересите на студентите 
са пресата и радиото, а броят на радиостанциите и вестниците днес 
е изключително голям. Данните показват, че пресата като източник на 
информация се предпочита в по-голяма степен в Словакия и Русия. Процентът 
на респондентите от двете страни е един и същ – 6 %. Ниският процент (2 %) 
на българските респонденти, посочили този отговор, показва, че пресата не е от 
предпочитаните средства за масова информация. 

С езика на цифрите: радиото най-много се слуша сред студентите в 
Русия – 10 %, което съставя 1/10 от всички анкетирани руски респонденти; 
изключително нисък е процентът на анкетираните студенти в България 
и Словакия, които са посочили радиото като предпочитано средство за 
информация – съответно 2 % и 1 %.

Изводът, който може да се направи, е съвсем естествен и очакван: 
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най-предпочитаната медия е интернет, която е и най-съвременната, най-
всеобхващащата по информация и респективно най-широко използваната.

България Словакия Русия

 2.

Считате ли, че 
предоставената Ви 

информация в средствата 
за масова информация е 

достоверна? 

Брой 
студенти

Брой 
студенти Брой студенти

в 
цифри в % в 

цифри
в 
% в цифри в %

а ) да 9 9 8 8 1 1
б ) не 5 5 14 14 5 5
в ) невинаги 86 86 78 78 94 94

Анализирайки броя на студентите, представен чрез проценти, посочили 
един от указаните отговори, може да се направи най-общо следният извод: 
младите хора в трите страни приемат критично предоставената им информация от 
медиите, т.е. те не считат, че това, което се съобщава, е напълно достоверно, което 
свидетелства за самостоятелното им мислене. Илюстрация на това е отговор Не, 
посочен от най-голям брой респонденти от Словакия (14 % ), следван от еднакъв 
процент респонденти от България и от Русия (по 5 %). 

Отговор Невинаги също представя съмненията на студентите относно 
автентичността на информацията: най-голям e процентът на руските респонденти 
– 94 %, следван от българските – 86 % и словашките – 78 % . Този резултат 
е вероятно следствие на многото манипулации, осъществявани от медиите по 
време на избори за парламент, президент, както и на информация в различните 
сфери на обществото по различни въпроси. 

Най-голямо е недоверието на руските респонденти спрямо медиите. 
Процентът на руските студенти, които удостоверяват доверието си към СМИ и 
дават отговор Да , е 1%. Без съмнение към достоверността на информацията се 
отнасят 9 % от българските респонденти, следвани от словашките – 8 %.

Анализът на представените статистически данни дава възможност за 
следното обобщение: твърде малък е процентът на младите хора, отнасящи 
се с доверие към съвременната медийна информация от трите страни.

България Словакия Русия

3.
Вие използвате информацията, 

получена от средствата за 
масова информация за…

Брой 
студенти

Брой 
студенти

Брой 
студенти

в 
цифри

в 
% в цифри в % в 

цифри в %

а) работа 6 6 10 10 3 3 
б) учене 13 13 60 60 38 38 
в) самообразование 36 36 33 33 27 27
г) развлечение 24 24 25 25 13 13 
д) общуване 16 16 23 23 17 17 
е) друго………… 5 5 8 8 2 2
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На този въпрос словашките студенти са посочили повече от един отговор, 

което дава основание за неточен в известна степен анализ.
Отговорите на респондентите от трите страни водят до следните изводи: 

информацията за работа от средствата за масова информация най-много се 
използва от студентите в Словакия – 10%, следвани от студентите в България – 
6 % и в Русия – 3 %.

Отговор за учене дават най-много респонденти от Словакия (60 %). На 
второ място са студентите от Русия (38 %) и на трето - студентите от България (13 
%), което свидетелства, че най-слабо е използвана информацията от медиите за 
учене от българските студенти.

За самообразование процентите са най-високи сред респондентите от 
България, следвани от тези в Словакия и на трето място - студентите от Русия.

Медиите се използват за развлечение най-много от словашките студенти – 
25 %, а след тях са студентите от България – 24 % и Русия 13 %. 

За общуване отново процентът на словашките респонденти е най-висок – 
23 %, следван от руските студенти – 17 % и българските – 16 %. 

С отговор друго, без да уточняват какво, са отговорили 5 %, 8 % и 2 % 
съответно респондентите от България, Словакия и Русия.

Извод: информацията от медиите се използва пълноценно и с различни цели 
от студентите в трите страни, като най-активно е с цел учене, самообразование, 
развлечение, което е съвсем обяснимо за младото поколение.

България Словакия Русия

4.
На какви теми, според Вас, 
трябва да се обръща повече 

внимание в медиите ?

Брой студенти Брой 
студенти

Брой 
студенти

в цифри в % в цифри в % в 
цифри в %

a) на политически 4 4 21 21 6 6
б) на икономически 5 5 19 19 9 9
в) на социални 25 25 62 62 23 23
г) на културни 16 16 44 44 25 25
д) на религиозни 1 1 2 2 3 3
е) на възпитателни/
образователни 42 42 33 33 20 20

ж) на теми, свързани с 
международните отношения 3 3 17 17 8 8

з) на семейно-битови 4 4 4 4 6 6

На този въпрос, подобно на предходния, словашките студенти са посочили 
повече от един отговор, което създава условия за неправомерна съпоставка и анализ, 
но независимо от това ще бъде направен опит за приблизително съпоставяне.

Статистическите данни от анкетирането в трите страни дават възможност за 
следните изводи:

1. На политическите теми медиите трябва да обръщат по-
голямо внимание според 21 % от студентите в Словакия. Такова мнение 
регистрират изключително малък брой респонденти от Русия и България, срв. 
съответно 4% и 2%. Това свидетелства за слаб интерес към политическите теми 
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от страна на руските и българските студенти. 

2. Икономическите теми отново са най-предпочитани от студентите (19%) 
в Словакия и ето защо те препоръчват медиите да им обръщат по-голямо 
внимание. Процентът на респондентите от Русия и България, които изказват 
подобно мнение, и тук е твърде нисък, срв. съответно 9% и 4%. 

 3. Повече внимание трябва да се обръща на социалните теми според 
респондентите в Словакия (62 %), следвани от тези в България (25 %) и в Русия 
(23 %).

 4. Желателно е по-активно да бъдат застъпени темите в областта на 
културата според 44 % словашки студенти, следвани от студентите в Русия (25 
%) и в България (16 %).

 5. Впечатление прави ниското предпочитание към религиозните теми – 1%, 
2%, 3 % съответно за студентите от България, Словакия и Русия, въпреки че в 
периода на демокрацията и в трите страни се обсъждаше въпросът за въвеждане 
на обучение по религиознание. Ниският интерес към този тип теми от страна на 
младото поколение отхвърля до известна степен необходимостта от съществуването 
на такава дисциплина в училищата.

 6.  Като се съди по процентите на анкетираните, посочили отговор, визиращ 
обръщане на по-голямо внимание на възпитателни/образователни теми в 
медиите, то би могло да се каже, че интересът към тези теми е най-голям сред 
респондентите в България (42 %), следвани от словашките респонденти (33 %). 
Най-нисък е процентът на руските студенти – 20 %, което дава основание да се 
изкаже хипотетично мнението, че или предаванията по такива теми в Русия са 
много повече отколкото в другите две упоменати страни, или студентите от Русия не 
са в голяма степен заинтересовани от обсъждане на възпитателни и образователни 
теми.

 7.  Наблюденията върху процента на а н к е т и р а н и т е ,  отбелязалите 
отговор Ж, т. е., че би могло повече внимание в медиите да се обърне на теми, 
свързани с международните отношения, свидетелства като цяло за една слаба 
заинтересованост към тази проблематика особено на българските респонденти (3 
%), следвани от руските респонденти ( 8% ). Най-висок е интересът към този тип 
теми сред словашките студенти (17 %.) 

 8. Най-нисък е процентът на респондентите (това важи за трите страни), 
посочили последния отговор – семейно-битови теми, което означава, че младите не 
считат за нужно, че на тези теми трябва да се обръща повече внимание в медиите, 
вж.: от България и Словакия – по 4%, а от Русия – 6%.

България Словакия Русия

 5.
Кое от средствата за масова 
информация ще бъде най- 

популярно в бъдеше? 

Брой студенти Брой студенти Брой студенти
в цифри в % в цифри в % в цифри в %

а) телевизия 7 7 9 9 11 11
б) радио 0 0 1 1 5 5
в) преса 0 0 2 2 5 5
г) интернет 84 84 81 81 73 73
д) нито едно от 
съществуващите, тъй като ще 
се изобрети ново

9 9 7 7 6 6
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Отговаряйки на въпроса за бъдещето на средствата за масова информация, 

респондентите дават интересни отговори.
Като цяло студентите от трите страни не виждат бъдеще за радиото и 

пресата: българските студенти не са ги отбелязали изобщо. Отговорилите студенти 
от Словакия съставят 1 % в полза на радиото и 2 % – за пресата. Студентите от 
Русия, посочили радиото и пресата, съставят по 5 %.

Сравнително по-голям е процентът на респондентите, които считат, че в 
бъдеще телевизията ще бъде най-популярното средство. Отговорите в проценти 
са в следния ред: 7 % съставят студентите от България, 9 % – от Словакия и 11 
% – от Русия.

За всички анкетирани бъдещето е на интернет, като най-големият процент 
на уверените в това са от България (84 %), следвани от анкетираните в Словакия 
(81 % ) и Русия (73 %).

В очакване на ново средство за масова информация са 9 % от 
респондентите в България, 7 % в Словакия и 6 % в Русия. 

Може да се направи изводът, че с най-голямо бъдеще е интернет, според 
студентите, а радиото и пресата почти нямат такова.

Анкета №2 ЕЗИКЪТ НА МЕДИИТЕ
България Словакия Русия

1.
Може ли да възприемем езика 
на медиите като образец за 
подражание?

Брой студенти Брой 
студенти

Брой 
студенти

в цифри в % в 
цифри в % в 

цифри в %

а) да 6 6 5 5 2 2 
б) не 42 42 48 48 19 19 
в) понякога да 47 47 41 41 67 67 
г) не зная 5 5 6 6 12 12 
Съвсем незначителен е процентът на респондентите от трите страни, които 

посочват отговор Да и приемат езика на медиите като образец на подражание, вж. 
6 % студентите от България, 5 % - от Словакия и 2 % - от Русия.

Категорично отрицателен отговор Не дават 42 % от българските респонденти 
и малко повече от  тя х  –  словашките – 48 %. Такъв отговор е посочен само от 19 
% от анкетираните руски студенти.

Понякога да е отговор, който означава, че невинаги може езикът на медиите 
да бъде образец за подражание. В проценти отговорите на респондентите сочат, че 
най-много са от Русия, следвани от респондентите от Словакия и от България, срв.: 
67 %, 47 %, 41 %.

Последния отговор Не зная посочват приблизително еднакъв процент 
анкетирани от България и Словакия, респективно 5 % и 6 %, а от Русия е доста 
по-голям – 12 %, което означава, че или достатъчно не обръщат внимание на езика 
на медиите, или самите те нямат достатъчно добра езикова подготовка, а може би и 
проявяват известна незаинтересованост към този въпрос.

От посочените данни се оформя следният извод: анкетираните от 
трите страни не считат, че езикът на медиите може да служи като образец 
за подражание. Това се дължи на кореспонденти или на журналисти, които в 
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недостатъчно голяма степен са овладели нормите на книжовния език или 
използват лексика, която не е приемлива за голяма част от младото поколение.

България Словакия Русия

2.

Съгласни ли сте с мнението, че 
езикът на медиите е основно 
средство за въздействие на 
масовото съзнание?

Брой студенти Брой 
студенти

Брой 
студенти

в цифри в % в цифри в 
%

в 
цифри в %

а) да 60 60 78 78 65 65
б) не 9 9 2 2 5 5 
в) невинаги 31 31 20 20 30 30
С това становище са съгласни повечето от респондентите в трите страни. 

Най-голям процент, съпричастни с това мнение, са словашките респонденти (78 
%), следвани от руските (65 %) и българските (60 %). Представената статистика 
и изводът от нея е в пряка връзка и с извод, упоменат по-горе, че анкетираните 
не приемат напълно информацията от медиите за достоверна. Това кореспондира 
със съществуващи вече мнения на редица учени, че една от функциите на 
днешните средства за масова информация е манипулативната.

Сред неприемащите това твърдение се отличава процентът на българските 
респонденти, който е най-висок – 9 %. Второ място по несъгласие с изказаното във 
въпроса становище заемат руските респонденти – 5 %, а най-малък е процентът 
на словашките студенти – 2 %. 

Междинен отговор невинаги дават 31 % от анкетираните в България, 
следвани от студентите в Русия – 30 % и на трето място са студентите от 
Словакия – 20 %.

Изводът е, че значителната част от всички студенти от трите 
страни са съгласни с мнението, че езикът на медиите е основно средство за 
въздействие върху масовото съзнание.

България Словакия Русия

3.

В лингвистиката съществува 
мнение, че средствата за масова 
информация в голяма степен 
създават нормите на езика и 
комуникацията. 
 Вие съгласни ли сте с това или 
не?

Брой 
студенти

Брой 
студенти

Брой 
студенти

в 
цифри

в 
%

в 
цифри

в 
%

в 
цифри

в 
%

а) да 75 75 37 37 50 50
б) не 14 14 36 36 40 40
в) не зная 11 11 26 26 10 10
Най-много отговорили с Да са респондентите от България – 75 %, което 

съставя 3/4 от всички анкетирани български студенти. Може да се предположи, 
че езикът на българското общество е най-податлив на влиянието на езика на 
медиите. 

Съгласие с изказаното мнение дават 50% от руските респонденти. 
Най-ниският процент на далите утвърдителен отговор на този въпрос 

са словашките студенти – 37 %, което съставя малко повече от 1/3 от всички 
отговорили. Почти същият процент от респондентите в Словакия посочват и 
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отговор Не. Следователно може да се предположи, че за разлика от България 
и Русия в Словакия езикът на медиите не оказва такова силно влияние на 
формирането на езиковата норма и на комуникацията в социума.

Голяма е процентната разлика на отговорилите отрицателно в България 
и Русия, респективно 14 % и 40 %. Дотук статистиката сочи, че българските 
студенти най-много са убедени в тезата за формирането на езиковата норма 
под влияние на езика на медиите, вероятно, съдейки по езиковата ситуация в 
страната. 

Последният отговор не зная е даден от най-голям процент от студентите 
от Словакия – 26 %, които вероятно осъзнават голямата роля на средствата 
за масова информация върху обществото, но или не желаят да признаят 
въздействието на медийния език върху формирането на езиковата норма, или 
е по-удобно за тях да не дават категоричен отговор. Отговор не зная посочват 
приблизително еднакъв процент респонденти в България (11 % ) и Русия (10 %).

Извод: значителен процент от респондентите от трите страни са 
съгласни с мнението, че средствата за масова информация в голяма степен 
създават нормите на езика и комуникацията, но най-много в това са убедени 
българските студенти. 

България Словакия Русия

4. Има ли много непознати думи 
за Вас в текстовете на СМИ?

Брой 
студенти Брой студенти Брой студенти

в цифри в % в 
цифри в % в цифри в %

a) да 26 26 8 8 22 22
б) не 67 67 88 88 55 55
в) всичко разбирам 7 7 4 4 23 23
Отговор Да, т.е. много непознати думи в текстовете на средствата за 

масова информация съществуват за респондентите в България – 26 %, следвани 
от руските респонденти – 22 %. Такъв отговор дават 8% от словашките 
респонденти. 

По-голямата част от анкетираните от трите страни отговарят с Не, срв.: 
за 88 % от словашките студенти няма непознати думи. След тях застават 
студентите от България - 67 %, а трето място заемат руските студенти – 55 %. 
Това свидетелства за добра обща култура на респондентите, за осведоменост по 
различни въпроси, свързани с новите демократични процеси, осъществяващи 
се в България, Словакия и Русия. 

Бихме могли да заключим най-общо, че студентите добре разбират лексиката 
в езика на медиите и сравнително добре се ориентират в текстовете им.

България Словакия Русия

5. Одобрявате ли забраната на 
вулгарни думи?

Брой 
студенти

Брой 
студенти

Брой 
студенти

в 
цифри в % в 

цифри
в 
% в цифри в %

а) да 88 88 85 85 95 95
б) не 12 12 15 15 5 5
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Значителна част от респондентите от трите страни посочват отговор Да, 

срв.: от Русия – 95 %, от България – 88 %, от Словакия – 85 %. Следователно 
мнозинството от студентите в трите страни не одобряват използването на 
вулгарни думи и са за тяхната забрана. Това говори за нетърпимост на студентите 
към “замърсяването” на езика с нецензурни думи и вулгаризми.

С Не отговарят 12 % от респондентите от България, 15 % - от Словакия , 5 
% - от Русия . Следователно все пак част от респондентите одобряват използването 
на вулгарни думи, като най-много те са в Словакия, следвани от България.

Извод: най-голямата част от студентите от трите страни са за 
забраната на вулгарните думи в средствата за масова информация, като тези, 
които държат най-много на това, са руските респонденти. 

България Словакия Русия

6. Одобрявате ли езика на 
днешните медии?

Брой студенти Брой 
студенти

Брой 
студенти

в цифри в % в 
цифри

в 
% в цифри в 

%
а) да 13 13 15 15 4 4 
б) не 22 22 14 14 8 8
в) невинаги 65 65 71 71 88 88
Одобрение изказват сравнително малък процент респонденти: в България 

– 13 %, в Словакия – 15 %, в Русия най-малко – 4 %. С други думи, езикът 
на съвременните медии се одобрява най-много от словашките студенти, а най-
малко - от руските.

Неодобрение изказват съответно 22 % от респондентите в България, 14 
% – от студентите в Словакия и 8 % – от студентите в Русия.

Най-голям процент от отговорите се пада на колебаещите се, които 
одобряват и не одобряват езика на средствата за масова информация: България 
– 65 %, Словакия – 71 %, Русия – 88 %. Отговорите на този въпрос пряко 
кореспондират с отговорите от предходния въпрос. Приемането на езика на 
днешните медии явно зависи от нивото на общата култура, манталитета и 
възпитанието.

Извод: повече от 2/3 от всички анкетирани не одобряват винаги езика на 
медиатекстовете.

България Словакия Русия

7.
Считате ли, че езикът 
на медиите трябва да се 
контролира? 

Брой 
студенти

Брой 
студенти

Брой 
студенти

в 
цифри

в 
%

в 
цифри

в 
%

в 
цифри

в 
%

а) да 87 87 89 89 92 92
б) не 8 8 6 6 5 5
в) не зная 5 5 5 5 3 3

Респондентите в значителен процент са съгласни с мнението, че 
езикът на средствата за масова информация в голяма степен трябва да 
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се контролира: 87 % от българските студенти дават положителен отговор. 
Процентът на словашките студенти с отговор Да е 89 %, а на руските – 92 %. 
Ясно се вижда, че руските респонденти в най-голям процент са за контрол на 
езика на медиите. След тях се нареждат словашките респонденти и на трето 
място са българските студенти.

На противното мнение са сравнително малък процент от респондентите: 
8 % в България, 6 % в Словакия и 5 % в Русия. Тук отново се вижда ясно 
връзката с предходните въпроси, касаещи забраната на вулгарните думи и с 
одобрението/неодобрението на езика на средствата за масова информация. 

Неопределен отговор, т.е. не зная, дават по 5 % от българските и от 
словашките респонденти, 3 % от руските, което би могло да се счита за “бягство” 
от конкретен отговор.

Извод: приблизително 90% от всички анкетирани държат за чистотата 
на езика и считат, че това може да се постигне чрез контрол на езика на 
медиите.

България Словакия Русия

8.
Считаете ли, че езикът на 
медиите отразява “езиковия 
вкус” на епохата?

Брой 
студенти

Брой 
студенти

Брой 
студенти

в 
цифри в % в 

цифри в % в цифри в %

а) да 73 73 90 90 85 85
б) не 27 27 10 10 15 15
Съпоставяйки отговорите на респондентите от трите страни, можем да 

направим следния извод: по-голямата част от анкетираните считат, че 
езикът на медиите отразява езиковия вкус на епохата. Като най-голям процент 
с положителен отговор съставят анкетираните в Словакия – 90 %, а след тях се 
нареждат тези от Русия с 85% и на трето място са студентите от България - 73%. 
На обратното мнение са съответно 27 % от анкетираните в България, 10 % – в 
Словакия и 15 % – в Русия.

Най-значителната част от анкетираните, които не считат, че езикът 
на медиите отразява езиковия вкус на епохата, са българските респонденти.

9. Дайте продължение на изречението За мен средствата за масова 
информация са…

Прегледът на определенията за СМИ, посочени от респондентите от трите 
страни, дава възможност да обобщим, че в много от определенията има положителна 
прагматична съставяща, а в други – присъстват отрицателни детерминанти и 
негативна конотация. 

По-голямата част от анкетираните студенти определят средствата за масова 
информация като действителен, основен, оперативен и единствен източник на 
информация, но друг е въпросът, че за немалко от студентите тази информация е 
неполезна, невярна, дори лъжлива и вредна. 

Има респонденти, за които медиите са единствено и само средство 
за развлечение и източник за връзка с обкръжаващия свят, а 
други иронично посочват, че от медиите единствено могат да се 
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информират за прогнозата за времето. 

 Студенти от България определят СМИ като манипулатори, като продажни, 
като лишени от собствено мнение, които добре представят корумпирани 
политици.

 Респонденти от Русия и Словакия посочват медиите като средство за 
промиване на мозъци. Някои дори ги квалифицират като “овце”, a други пишат, че в 
новините, присъстващи в медиите, има доста “боклук”.

Следователно ясно проличава негативната оценка, дадена за медиите от 
респондентите от трите страни. За студентите медиите предимно обслужват 
интереси, които са чужди на обикновените граждани.

На базата на осъществения съпоставителен анализ на всички отговори на въпроси, 
включени в двете анкети, е направено и обобщение на преобладаващите отговори 
на респондентите от трите страни, което представяме по-долу: 

Анкета №1. РОЛЯТА И ФУНКЦИИТЕ НА МЕДИИТЕ В ЖИВОТА НА 
СТУДЕНТИТЕ

1. Най-предпочитаната медия от респондентите от трите страни е интернет, 
която е и най-съвременната, най-всеобхващащата по информация и респективно 
най-широко използваната. Второ място по предпочитание заема телевизията, а 
почти изтласкани от обсега на интересите са пресата и радиото. 

2. За съжаление, твърде малък е процентът на респондентите общо от 
трите страни, които се отнасят с доверие към предоставената им от медиите 
информация. Тази констатация би могла да се потвърди и от статистиката, според 
която приблизително 84-85% от анкетираните студенти не считат, че медийната 
информация е достоверна.

3. Информацията от медиите се използва пълноценно и с различни цели 
от студентите в трите страни, като най-активно е с цел учене, самообразование, 
развлечение, което е съвсем обяснимо и резонно за младото поколение.

4. Според студентите повече внимание от страна на медиите трябва да се 
отдели на социални, културни, възпитателни и образователни теми.

5. Категорично е становището на студентите, че най-популярната медия в 
бъдеще ще бъде интернет, а радиото и пресата почти нямат перспектива.

Анкета №2. ЕЗИКЪТ НА МЕДИИТЕ
1. Общото мнение на анкетираните от трите страни е, че езикът на медиите 

не може да служи като образец за подражание. 
2. Значителен процент от респондентите приемат утвърденото в науката 

становище, според което езикът на медиите е основно средство за въздействие 
на масовото съзнание. 

3. Установи се доста голямо различие в мненията на респондентите относно 
изказаното в лингвистиката становище, че средствата за масова информация в 
голяма степен създават нормите на езика и комуникацията. С това твърдение са 
съгласни ¾ от българските респонденти, следвани от руските -1/2 от всички, а 
словашките – малко повече от 1/3.

4. За всички анкетирани почти няма непознати думи в медиатекстовете, 
което свидетелства за добра обща култура, за осведоменост по различни въпроси, 
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свързани с новите демократични процеси, осъществяващи се в България, 
Словакия и Русия. 

 5. Мнозинството от анкетираните не одобряват използването на вулгарни 
думи.

 6. Най-голямата част от студентите не дават категоричен отговор на въпроса 
дали одобряват или не одобряват езика на средствата за масова информация: 
студентите от България съставят 65%, от Словакия – 71%, от Русия – 88%. 

7. Значителен е процентът на респондентите, които са съгласни с мнението, 
че езикът на средствата за масова информация трябва да се контролира. За 
осъществяването на такъв контрол категорични са най-вече руските студенти.

8. По-голямата част от всички анкетирани счита, че езикът на медиите 
отразява езиковия вкус на епохата, но несъгласни с това мнение са българските 
респонденти. 

 9. Мнозинството от анкетираните студенти от трите страни посочват, 
че за тях средствата за масова информация в съответствие с названието си са 
предимно източник на информация, служат за опознаване на света, за узнаване 
на новостите и др. Немалко от тях отбелязват, че информацията много пъти 
е невярна, доста пъти не е полезна, дори е вредна. Има и доста отрицателни 
определения за медиите, достигащи до краен негативизъм, вж: “СМИ са 
синоним на промиване на мозъци”; СМИ са квалифицирани като “лъжливи, 
манипулатори”, “досадни“, като“овце”; в новините, които те представят, има 
доста “боклук”.

В заключение може да се каже, че направеният тук съпоставителен анализ на 
резултати от анкетирането на студенти от България, Словакия и Русия е един опит 
за очертаване на една семпла картина, разкриваща отношението им към медиите, 
към тяхната роля в живота на обществото, към техния език и съществуването им в 
бъдеще.

Считаме, че представената статистика и анализът биха могли да служат като 
база за бъдещи проучвания на студентски мнения от други университети и от други 
страни. Оценката на младите, които са бъдещи интелектуалци, е от особено важно 
значение за обществото и за самите представители на медиите, тъй като именно те, 
днешните студенти, утре ще бъдат не само най-активните ползватели на медиите, но 
може би част от тях ще работят в медиите и ще способстват за тяхното развитие и 
усъвършенстване.
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BRAIN REACTIVITY CAUSED BY PRAYER
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Abstract: There are many scientific results about sound, speech and the power of words 
which affect human behavior. In this article we presented the results about brain rhythms 
changes caused by a silent prayer. EEG rhythms were analyzed during the inner prayer “Our 
Father” (inner speech) and in the resting state, with aim to distinguish faith and knowledge in 
the experience of inner prayer. Theta rhythm and its subgroups as well as beta-brain rhythm 
were analyzed during continuous and episodic activation of certain brain regions. 

Key words: Obtained results showed that there is a significant difference between 
the state of prayer and resting state, as well as between knowledge and faith. The types of 
connection between brain regions during the state of prayer and resting state are discussed. 
Compared to findings from literature and our earlier findings, some of obtained results indicate 
the existence of regions for “knowledge” and “faith”.

EEG, theta, beta, EEG mapping, silent speech

„Смерть и жизнь – во власти языка“
Из Священного Писания

1. Введение
С психологической точки зрения, ежедневно повторяемая молитва 

развивает способность внимания и концентрации, обусловливающую 
расположение мыслей и чувств. С духовной точки зрения, молитва - это 
определенный цифровой и звуковой код-контактный сигнал, который каждый 
человек должен самостоятельно найти и почувствовать. Наши слова и мысли 
способны развернуть торсионные поля в положительном направлении; таким 
же образом влияет информационное поле молитвы. Верующие верят, что при 
помощи соответствующей молитвы они могут связаться непосредственно с 
Богом.

В течении ряда лет изучается связь между молитвой и исцелением, 
изменения в работе мозга путем изучения ЭЭГ во время молитвы, влияние 
молитвы на растения, структуру воды и т. д. Некоторые исследования показали, 
что вера молящегося в собственную молитву может способствовать заживанию 
операционных ран; реакция расслабления во время молитвы дает чувство 
уверенности в себе и может улучшить иммунную систему. О механизме 
действия очевидных исцелений в результате молитвы исследователи предлагают 
многочисленные теории. Несмотря на ряд объяснений механизмов, посредством 
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которых молитва приводит к излечению, аспект молитвы и исцеления как будто не 
поддается рациональному объяснению и позволяет предположить существование 
высшей силы [Hughes 1997]. Результаты ряда исследований указывают на роль 
межличностной веры в действенность молитвы и в соответствии рекомендуют 
сделать этот фактор предметом дальнейших исследований [Palmer et al. 2004]. 
Разработка технологий нейровизуализации дает возможность получения более 
точных представлений о работе мозга при выполнении разных задач, включая 
молитву. Надо сказать, что в следствии применения разных методологических 
процедур получаются разные результаты; при различии целей, различаются и 
контролируемые факторы, и так далее. Однако большинство исследователей 
указывает на необходимость изучения духовного опыта ради определения 
точных протоколов, а также для облегчения и согласования интерпретации 
результатов. [Ladd et al. 2015].

Академик РАН П. Гаряев с сотрудниками провел исследование влияния 
молитвы на растения. Растениям говорили ругательства. Результаты влияния 
потрясли ученых. Влиянийе таких слов было сходным с излучением 40 000 
рентгеновских лучей, ДНК цепи и хромосомы были разорваны, гены рассеяны 
и запутаны. Большинство семян погибло, а выжившие проявили признаки 
чудовищной мутации. Результаты не зависели от громкости (шепотом, криком) 
произносимых слов.В любом случае, деструктивный эффект был одинаковым. 
Его вызвала не сила звука, а смысл сказанного, т. е. торсионные поля, 
появившиеся при произнесении ругательств. По мнению автора, подобные 
результаты применимы к животным и людям.

Рис.1 Качественные и количественные характеристики энергоинформационного 
поля слов «Иисус Христос» и «Дьявол» (фото взято с http://tainadive.ru.ru/)
Недавно ученые неожиданно обнаружили, что молекула ДНК состоит 

не только из генов, ответственных за форму лица, ушей, цвет глаз и т. д., но в 
основном из кодированных текстов, занимающих 95-99% общего содержания 
хромосом; и только от 1% до 5% занимают пресловутые гены, синтетизирующие 
белки. Большая часть информации, содержащейся в хромосомах, до сих пор 
неизвестна. Гаряев утверждает, что своими словами и мыслями мы задаем 
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информационную программу клеткам, воздействуя на них положительными 
или отрицательными торсионными полями. Он напечатал текст молитвы «Отче 
наш» славянским алфавитом на лазерном принтере и отсканировал с помощью 
биологического лазера. Полученная информация преобразована в изображение 
и звук. Молитва плясала в цветах радуги, сопровождаемая восхитительной 
мелодией (рис. 2).

Рис. 2. Изображение два фрактала текста молитвы «Отче наш» по методу 
Гаряева и Говорова

Исследования [Слезин et al. 2013] показали, что в состоянии молитвы 
происходит падение высокочастотной части спектра ЭЭГ и наблюдается 
процентное преобладание низкочастотных компонентов ЭЭГ, без увеличения 
абсолютного уровня их спектральной мощности. В то же время уровень 
сознания испытуемых во время молитвы является нормальным (исследование 
проведено на монахах) и соответствует специальному психофизиологическому 
состоянию, которое определяется деятельностью диэнцефального уровня - 
эмоциогенной системы мозга. Таким образом, исследователи считают состояние 
сознания в молитве проявлением четвертого физиологического нормального 
функционального состояния мозга, до сих пор не описанного, названного 
«медленным бодрствовавнием». До сих пор было известно три состояния 
сознания: бодрствовавние, медленный и быстрый сон, которые отличаются друг 
от друга природой электрических импульсов в коре головного мозга. Молитва 
- это четвертое состояние, состояние полного выключения электрической 
активности коры головного мозга при полном сохранении сознания.

Тем не менее, все предыдущие исследования по молитвам и медитативной 
деятельности, доступные нам в литературе, использовали очень разные 
подходы, не создавая даже конкретной классификации и только затрагивая 
рассматриваемые в этой статье отношения, а именно - возможно ли при помощи 
исследования поведения ЭЭГ ритмов мозга получить более четкое представление 
о различиях в состоянии спокойствия и молитвы и насколько в состоянии 
внутренней молитвы присутствует вера, а насколько знание исследуемого лица 
[Sovilj et al. 2017].

Основной вид сравнивания активации подключений областей мозга через 
общую частоту, в подгруппах тета и бета, выбран из выводов нашей практической 
работы, чтобы доказать линии соединения участков мозга в контексте знания, в 
работе со здоровыми людьми, а также с пациентами страдающими проблемами 
общения и проблемами взаимоотношения подсознания и сознания, связанными 
с поведенческими расстройствами. Кроме того, в современной литературе о 
внутренней речи (речь про себя) не была подчеркнута роль и важность связи 
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слуховых областей с остальными ради определения знаний по отношению к вере. 
Межполушарное подключение областей в комплексы знания и комплексы веры 
не включило четко эмоциональные области приема, так же как и эмоциональное 
отношение. В исследованиях такого типа нет ясного освещения или участия 
инграмм времени и пространства. Возможно, все-таки необходимо учесть 
основное поведение бета-активности по отношению к тета,  именно через их 
подгруппы которые подразумевают определенный психофизиологический 
эффект, чего нет  в современной литературе.

Цель нашей статьи - определить различия между состоянием спокойствия 
и молитвы и попытаться разграничить веру и знание в опыте внутренней 
молитвы, наблюдая за поведением подгрупп тета и бета мозговых ЭЭГ ритмов, 
являющихся при непрерывной и эпизодической мозговой деятельности у 
необученного человека.

2. Методология
Объектом исследования являлась здоровая, молодая, зрелая женщина 

22 -ух лет с высоким образованием и ученой степенью сербского языка. Она 
находилась в состоянии внутренней молитвы («без голоса») «Отче наш» в 
течении 3 минут. Количественный профиль ЭЭГ был измерен с помощью 
апарата Nihon Kohden Corporation. Запись ЭЭГ проводилась в соответствии со 
специальной процедурой, а также и извлечение и обработка изображений ЭЭГ.

3. Результаты 
Таблица 1. Разница в количестве активации мозговых областей в ситуациях

спокойствия и молитвы
ПОСТОЯННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подгруппы 
ритмов СИТУАЦИИ

МОЛИТВА СПОКОЙСТВИЕ
Theta 4-6 HZ  0  0
Theta 6-8 Hz  Fp1, T3  0
Beta 13-15 Hz  F3, O1, P4, O2  0
Beta 15-20 Hz  Fp1, C3, T3, P3, O1, F7, F8, T4, O2  0
Beta 20-24Hz  C3, T3, P3, O1, C4, O2  Fp1, F3, F7, T5, T6, Fz
Beta 24-36HZ  F3, C3, P3, T5, O1, T4, P4, O2  T3, Fp2, C4, T6

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Theta 4-6 HZ 0  0
Theta 6-8 Hz 0  Fp1
Beta 13-15 Hz 0  O1, P4
Beta 15-20 Hz 0  Fp1, C3, T3, P3, O1, F8, T4, T6, O2
Beta 20-24Hz Fp1, F3, T5, T6, Fz  O1, C4
Beta 24-36HZ T3, O1, Fp2, C4, T6  F3, C3, P3, T5, T4, P4, O2, Fz, Cz

Наше исследование указывает на выраженное присутствие события, 
возникающего в асимметричной левосторонней активности в ситуации 
МОЛИТВЫ в виде непрерывности, в отличие от ситуации МИРА, в которой, 
если событие вообще существует, оно происходит прерывисто, с значительно 
более низким преимуществом левого полушария.

 Выразительно больше деятельных областей в МОЛИТВЕ, подключенных 
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в левом полушарии, мы считаем вкладом в подтверждение исследования 
событий в целом. В статье показано, что преимущество сетевых областей в 
таком событии в пределах мелкого подсознания тета 6-8 Гц состоит в количестве 
связанных левых слуховых областей для внимания, языка, речи и мыслительной 
коммуникации, а также план изложения протекания опыта (события), хотя и в 
пределах мелкого подсознания, ассоцирует на легкий отход от реальности, что 
мало изучено в литературе [Travis et al., 2004]. Это, также как и преимущество 
создания сети тета в пользу Молитвы, могут указывать на форму веры, особенно 
потому, что показано значительно большее участие областей в левом полушарии 
в МОЛИТВЕ, чем в ситуации МИРА. В молитве больше симметричных областей, 
т. е. более высокая степень синхронизации левого и правого полушария по 
отношении к ситуации МИРА.                   

Рис. Число областей , активированных в 
Мире в Молитве, Постоянных 

Рис. Число областей, активированных 
Постоянных

Рис. Число областей, активированных
в Молитве, Эпизодических

Рис. Число областей, активированных в 
Мире, Эпизодических
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Таблица 2. Разница между полушариями в частоте соединения областей мозга 

в ситуации молитвы и спокойствия

ПОСТОЯННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подгруппы ритмов Ситуации

МОЛИТВА СПОКОЙСТВИЕ
Theta 4-6 HZ 0 0
Theta 6-8 Hz 0 Fp2
Beta 13-15 Hz 0 O1, P4
Beta 15-20 Hz 0 F3, F7, Fp2, F4, C4, P4
Beta 20-24Hz F4, F8 Fp1, T4, O2
Beta 24-36HZ C3, P3, T5, T4 T3, Fp2, F4, C4, T6

ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Theta 4-6 HZ 0 0
Theta 6-8 Hz 0 Fp1
Beta 13-15 Hz 0 O1, P4
Beta 15-20 Hz 0 Fp1, F8, T4, P3, T6, O2 
Beta 20-24Hz F3, C3, T3 Fp2, T3, O1
Beta 24-36HZ O1, C4, T6 Fp1, F3, C3, T4, T5

Таблица 2 показывает значительно большее вовлечение областей и 
соответствующих областей в ситуации МИРА, чем в ситуации МОЛИТВЫ  в 
постоянной и эпизодической форме для всех подгрупп тета и бета. Однако только 
в МОЛИТВЕ зафиксирована более высокая правосторонняя частота области в 
постоянной форме в бета-диапазоне 20-24 Гц, а левостороняя в эпизодической 
форме.

МОЛИТВА - постоянная деятельность СПОКОЙСТВИЕ - постоянная деятельность

Разница между полушариями в частоте соединения областей мозга – 
постоянная
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МОЛИТВА - эпизодическая деятельность СПОКОЙСТВИЕ - эпизодическая 
деятельность

 Разница между полушарием в частоте соединения областей мозга - 
эпизодическая

Тем не менее, не было обнаружено существенной асимметрии между 
соответствующими областями левого и правого полушария в тета во время 
МОЛИТВЫ, а также общей ассиметрии, но асимметрия не была обнаружена и 
в ситуации СПОКОЙСТВИЯ, что снизило бы ценность события подсознания 
близкого ситуации веры у нашего респондента и соответствует выводам в 
литературе, что оно обосновано в отношении сознания и подсознания, которые 
стоят в обратном порядке (подсознание подавляет сознание и наоборот). В 
подтверждении что все-таки существует разница между ситуациями лежит 
вывод о том, что в эпизодической деятельности в ситуации СПОКОЙСТВИЯ 
существует положительная ассиметрия, но только для области Fp1, однако без 
связи с звуково-речевой обработкой, как в постоянной форме МОЛИТВЫ.

Положительная асимметрия в пользу постоянной формы МОЛИТВЫ, 
а именно преобладающего левого полушария была обнаружена в подгруппах 
бета 13-15, 15.20 и 24-36 Гц, тогда как относительно нейтральное отношение 
обнаружено в подгруппе 20-24 Гц. Исследованию бета деятельности по 
подгруппам не уделено соответствующее внимание [Fell et al. 2010], вероятно 
потому, что исследования были связаны с короткими трансцендентальными 
состояниями типа молитвы у обученных людей и людей, преданных вере, каким 
наш респондент очевидно не являлся. С другой стороны, наше наблюдение 
рассматривало внутреннюю речь молитвы как особую форму повторения 
изученного текста, опирающуюся на относительно стабильную систему 
соединения слуховых, пространственно-временных областей, областей, 
относящихся к направленому вниманию, и особенно двигательных областей.

Наши результаты в тета-ритме приблизились к выводам в литературе 
о повышении глобальной тета деятельности в ситуации МОЛИТВЫ, 
подразумевая значительное замедление активности ЭЭГ, сохраняя при этом 
осознанность действий (в отличие от сна). Однако исследование четко показало, 
что и то сохранившееся осознанное имеет свой профиль в бета-подгруппах, 
которые определенным образом включают области данного осознанного в 
форме соединения областей в системы, которые более точно определяют 
некоторые области знаний, такие как подключение первичного и сложных 
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слуховых и пространственно-временных областей с визуальными областями, 
а также и с первичными (фронтальными) и исполнительными (центральными) 
двигательными областями.

Полученные результаты также показали, что механизм контроля  
внутреннего торможения во во время мысленной деятельности подразумеваемой 
подгруппой 13-15 Гц в СПОКОЙСТВИИ, выражен подключением областей 
O1-P4, значительно расширен в МОЛИТВЕ, включением как правых 
визуальных, так и левых фронтальных областей, в несколько раз более 
выражен в непрерывной деятельности МОЛИТВЫ по отношении к ситуации 
СПОКОЙСТВИЯ и исчезает в нестабильной форме МОЛИТВЫ, в то время 
как в СПОКОЙСТВИИ в той же форме связи продолжает существовать 
в эпизодческой деятельности. И наконец, можно сделать вывод, что для 
центрального торможения в состоянии СПОКОЙСТВИЯ достаточен контроль 
О1 P4, в то время как в МОЛИТВЕ необходимо дополнительное взаимодействие 
визуального правого и фронтального левого полушария, которое кажется 
логичным для беспрепятственного предоставления тематической направленной 
речи МОЛИТВЫ по сравнению с тем возможным, но непостоянным в период 
СПОКОЙСТВИЯ. Преимущество ситуации СПОКОЙСТВИЯ над ситуацией 
МОЛИТВЫ не существует ни в неизменной форме в терминах подключения 
региона в подгруппе 15-20 Гц, которая подразумевает память и элементарное 
обучение [Ivanovski & Malhi, G. 2007], в то время как в молитве это преимущество 
обеспечено значительно более многочисленными областями, включающими все 
параметры речевого общения левого полушария, а визуальные и темпоральные 
двухсторонне, присоединяя правые эмоциональные области. Большая опора на 
двухстороние визуальные области с умеренной активностью  эмоционального, 
не исключает возможности того, что респондент носил в себе выдуманный 
(осознанный) источник определенного образа (иконы?), что существенно 
отличается от ситуации СПОКОЙСТВИЯ. Однако и  в этой подгруппе, так же 
как и в  13-15 Гц, не обнаружена асимметрия в ситуации Молитвы.

Наш эксперимент показал существенную разницу между событием 
МОЛИТВЫ и состояния СПОКОЙСТВИЯ, относительно количества 
вовлеченных регионов и их профиля как в подгруппе тета [Aftanas, Golocheikine, 
2001], так и в подгруппах бета [Fell et al. 2010; Thompson & Thompson, 
2003], и что более значительно заняты те со стороны левого полушария в 
ситуации МОЛИТВ, а эта разница особенно выражена в подгруппе тета, 
которая подразумевает неглубокое подсознание и в подгрупах бета, которые 
подразумевают центральное двигательное торможение (13-15 Гц) и обучение, 
знание (15-20 Гц). Такой вывод, как правило, относится к использованию знания 
в ситуации молитвы по отношению к состоянию СПОКОЙСТВИЯ.

Профиль значительно вовлеченных областей в подгруппе 20-24 Гц 
(так называемых связующих бета), которые в первую очередь подразумевают 
принятие решений в соответствии с рассмотренным выученным текстом 
[Thompson & Thompson, 2003; Martinović 2009; Buzsaki, 2006] и верование в него, 
в МОЛИТВЕ включает двухсторонние моторные и визуальные области, а также 
и области времени, но только левые первостепенные слуховые области. Это 
указывает на некоторую форму уверенности в ощущении образа и двигательной 
активности, а также времени, близкую к осознанию момента события, в отличие 
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от ситуации СПОКОЙСТВИЯ, где преобладает опирание на эмоциональный 
опыт и слуховое ожидание, а также и возможный план действий. Это решение 
(или подтверждение собственной позиции) показывает, что в МОЛИТВЕ оно 
происходит из правой межполушарной асимметрии эмоциональных фронто-
орбитальных структур и несет компонент - нового - своего рода открытия нового 
опыта и может означать некоторую веру наряду с упомянутой асимметричной 
асимметрией [Thompson & Thompson, 2003].

Существует много причин полагать, что в структуре ответа бета-24-36 
Гц следует найти настоящий ответ на цель нашего исследования, подгруппу, 
которая подразумевает подозрение именно в том, что подтверждает подгруппа 
20-24 Гц [Thompson & Thompson, 2003] и что наибольшая часть структуры 
области этого ответа в МОЛИТВЕ представлена не только в ситуациях, но также 
в межполушарной асимметрии, а именно в левой, в формуле C3, P3, T5, и что 
время является определенным фактором в опыте содержания молитвы в центре 
этого сомнения, или дилеммы, или недоверия. Хотя ситуация спокойствия тоже 
проявляет асимметрию не только по отношению к молитве, но и межполушарно, 
она в основном принадлежит правому полушарию и включает области 
планирования и прислушивания, т. е. совершенно разные по сравнению с теми 
у молитвы.

В целом находим, что глубина спуска в подсознание в значительно большей 
мере присутствует в МОЛИТВЕ, но что это связано с областями планирования, 
что, в свою очередь, очевидно связано с активацией слуховой области и что это, 
скорее всего, связано с внутренней речью. Поведение бета-подгруппы, связанной 
с обучением, показывает значительно большую вовлеченность областей в 
МОЛИТВЕ, а это снова приводит к связи с деятельностью внутренней речи. 
Если бета-подгруппа 20-24 подразумевает подтверждение вывода МОЛИТВЫ 
(принятия решения), формы при которой респондент берет ответственность за 
свои слова, и если это находится в довольно специфической эмоциональной 
области правого полушария [Слезин et al. 2013], тогда возможно, что это какое-
то новое верование(6), лежащее за тем, связанным с обучением, и, возможно, 
со значением веры в существование другой истины, а не только той, которая 
непосредственно связаннa с речью. Тогда ответы бета от 24-36- могли бы 
подтвердить подозрительность по отношению и к изученном тексте и к какой-
то другой истине (дуализме); а размещение этого подозрения, связанного с 
теменной долей левого полушария, отвечающей за понимание времени [Coan, 
Allen, 2004], отражало бы размышления о том, как эти две истины могут 
сохраняться одновременно.

4. Заключение
Необученная молодая особа в Mолитве (внутренняя речь молитвы) показала 

событие, которое отличается от СПОКОЯ в виде значительной активации 
областей, отвечающих за выученные знания, и только недостаточно надежные 
признаки веры. Похоже, что в этом различии значительную роль на стороне 
веры с подозрением играют  области P3. В то же время результаты показывают, 
что в молитве проявлением четвертого физиологического нормального 
функционального состояния мозга, названного «медленным бодрствовавнием» 
состояние. Молитва - это четвертое состояние, состояние полного выключения 
электрической активности коры головного мозга при полном сохранении сознания.
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DEJINY LEKTORÁTU BULHARSKÉHO JAZYKA NA PREŠOVSKEJ 
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Júlia Dudášová-Kriššáková
Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika

THE HISTORY OF THE BULGARIAN LANGUAGE LECTURESHIP AT THE 
UNIVERSITY OF PREŠOV

Júlia Dudášová-Kriššáková
University of Prešov, Slovakia

Abstract: In 2018/2019, the lectureship in Bulgarian language, which started in the 
winter semester of 1996/97 as part of international cooperation between the University of 
Prešov and Constantine of Preslav University of Shumen, will have been running for twenty 
three years. In the given period, the Bulgarian language lectureship has become a solid part 
of the pedagogical, research, scientific and organisational activities of Slavic departments, 
significantly enriched the studies of Slavic languages, the history of Slavic literatures and 
cultures, and broadened the scope of international cooperation between the University of 
Prešov and universities abroad. On the 40th anniversary of establishing the Department of 
Bulgarian language at Shumen University, on behalf of all Slovak, and especially Prešov, 
Slavists, our sincere congratulations go to its entire staff and, for the years to come, we would 
like to wish them a lot of good students, research programmes and success in pedagogical and 
creative activities, as well as in spreading the beauty of the Bulgarian language abroad.

Key words: lectureship in Bulgarian language, international cooperation, lecturers, 
highly qualified professionals in Bulgarian language, literature and history.

1.0. K dôležitej forme medzinárodnej spolupráce medzi Prešovskou 
univerzitou v Prešove v Slovenskej republike a Šumenskou univerzitou biskupa 
Konštantína Preslavského v Šumene v Bulharskej republike patrí lektorát 
bulharského jazyka, ktorý bol otvorený v zimnom semestri akad. roku 1996/97. 
V akademickom roku 2018/2019 lektorát vstúpi do dvadsiateho tretieho roka 
svojej existencie. Za uvedené obdobie sa lektorát bulharského jazyka stal pevnou 
súčasťou pedagogickej, vedeckovýskumnej a organizačnej činnosti katedier 
slavistického zamerania, ktorý významne obohacuje štúdium slovanských jazykov, 
dejín slovanských literatúr a kultúry a zároveň rozširuje spektrum medzinárodnej 
spolupráce na Prešovskej univerzite so zahraničnými univerzitami. 

Zdôrazniť treba, že o založenie a rozvoj bulharského lektorátu na PU 
v Prešove sa zaslúžila jubilujúca Katedra bulharského jazyka ŠU, ktorá v rokoch 
1996–2018 vyslala šesť lektorov ako vysoko kvalifikovaných odborníkov v oblasti 
bulharského jazyka, bulharskej literatúry a dejín Bulharska. Títo lektori ako 
vyslanci Bulharskej republiky na Slovensku sa významnou mierou zaslúžili o to, 
že bulharský jazyk má v súčasnosti pevné mieste v ponuke študijných programov 
na Prešovskej univerzite v Prešove. Patrí im za to naša úprimná vďaka: prof. Dr. 
N. Nikolova, doc. Dr. M. Enčev, Dr. N. Nikolov, prof. Dr. D. Daskalova, prof. Dr. 
S. Canov a doc. Dr. S. Velikova. V mene slovenských a špeciálne prešovských 
slavistov pri príležitosti 40. výročia založenia Katedry bulharského jazyka Fakulty 
humanitných vied Šumenskej univerzity srdečne blahoželáme celému kolektívu 
pracovníkov a do ďalších rokov im želáme veľa dobrých študentov, výskumných 



Книга 5, 2018
programov a úspechov v pedagogickej a tvorivej práci, ale aj pri šírení krásy 
bulharského jazyka v zahraničí. 

1.1. Prvou lektorkou a zakladateľkou bulharského lektorátu na Prešovskej 
univerzite v Prešove je prof. Dr. Nadka Nikolova (1996 – 2001), bulharistka, 
slavistka a jazykovedkyňa, ktorá nastúpila na svoje lektorské miesto koncom 
novembra 1996.1 Vedenie katedry slavistiky prijalo ponuku Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky z októbra 1996 na otvorenie bulharského (a bieloruského) 
lektorátu, ktoré sa pôvodne mali zriadiť na Univerzite Mateja Bela v Banskej 
Bystrici na strednom Slovensku. Keď však prišla z Banskej Bystrice zamietavá 
odpoveď, ministerstvo sa obrátilo s týmto návrhom na katedru slavistiky, lebo 
v tom čase mala Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove 
dlhoročné skúsenosti s lektorátom poľského jazyka (od akad. roku 1969/1970). 
S návrhom sme súhlasili, lebo zriadenie dvoch nových lektorátov sme pokladali 
za veľkú pomoc pri budovaní katedry i pri rozširovaní ponuky štúdia slovanských 
jazykov v študijnom programe slavistika. Odvtedy katedra ponúkala štúdium 
troch slovanských jazykov reprezentujúcich tri základné skupiny: poľský jazyk 
(západoslovanská skupina), bulharský jazyk (južnoslovanská skupina) a bieloruský 
jazyk (východoslovanská skupina). Vďaka tomu, že na katedre slavistiky pôsobili od 
akad. roku 1996/1997 tri lektoráty slovanských jazykov, otvorili sa nové možnosti 
spolupráce s univerzitnými a akademickými pracoviskami v Poľsku, Bulharsku 
i Bielorusku. Rozšírili sa študentské mobility na magisterskom a na doktorandskom 
štúdiu. Fungovanie troch lektorátov malo priamy dosah aj na vedeckovýskumné 
aktivity katedry. Členovia katedry získali nové možnosti zúčasťňovať sa na 
vedeckých konferenciách v uvedených krajinách a publikovať výsledky svojej 
vedeckovýskumnej činnosti v zahraničných zborníkoch a periodikách. Zároveň sa 
účastníkmi vedeckovýskumných projektov riešených na katedre a medzinárodných 
vedeckých konferencií organizovaných na katedre stali aj kolegovia zo spomínaných 
univerzít v Poľsku, Bulharsku a Bielorusku. Tieto rozšírené možnosti spolupráce 
so slovanskými krajinami členovia katedry využívali, o čom svedčí ich publikačná 
čiinnosť. 

1.2. V akad. roku 1996/1997 sa štúdium bulharského (a bieloruského) 
jazyka realizovalo iba formou lektorských cvičení, kým poľský jazyk sa študoval 
ako špecializácia v rámci študijného programu slavistika (v kombinácii s druhou 
aprobáciou). To znamená, že okrem lektorských cvičení z poľského jazyka, 
študenti absolvovali aj prednášky a semináre z poľského jazyka, poľskej literatúry, 
kultúry a semináre z poľského jazyka, a to v širokom slovanskom kontexte. Otázky 
z poľského jazyka a literatúry boli aj súčasťou štátnych záverečných skúšok. 
Súčasťou študijného programu bola tiež povinná účasť aspoň na jednej letnej škole 
poľského jazyka v Poľsku.

Od akademického roku 1997/1998 sme tento študijný program upravili tak, 
že študenti si volili v prvom ročníku prvý slovanský jazyk (A) a v treťom ročníku 
druhý slovanský jazyk (B). Keďže súčasťou študijného plánu v prvom až v ôsmom 
semestri boli lektorské cvičenia z ruštiny (0/2 hod. týždenne), poslucháči slavistiky 
v priebehu päťročného štúdia získali veľmi dobré základy najmenej z troch 

1 Približne v rovnakom období nastúpila na katedru slavistiky aj lektorka bieloruského 
jazyka z Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku  doc. Viktoryja  Marlenovna Ľašuk, CSc. 
Ako lektorát bulharského jazyka, tak aj lektorát bierloruského jazyka začali svoju činnosť  
od  letného  semestra akad. roka 1996/1997.
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slovanských jazykov.

Študijný program slavistika sa naďalej študoval ako neučiteľské magisterské 
dvojodborové štúdium, t.j. v kombinácii s iným slovanským jazykom a v rámci 
druhej aprobácie (slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a lietaratúra, ruský 
jazyka a literatúra) poslucháči absolvovali študijný program ďalšieho slovanského 
jazyka. Absolventi tohto študijného programu zväčša nachádzali veľmi dobré 
uplatnenie v praxi. Niektorí z nich absolvovali aj pedagogické minimum a našli 
uplatnenie ako učitelia slovenčiny, ruštiny alebo ukrajinčiny na základných alebo 
stredných školách. Poslední absolventi slavistiky ako dvojodborového študijného 
plánu ukončili štúdium v akad. roku 2003/2004.

1.3. Tento model študijného programu slavistiky, čiže štúdium dvoch 
slovanských jazykov (v prvom ročníku jazyk A, v treťom ročníku jazyk B plus 
ruština pre slavistov ako povinný jazyk) sme zachovali aj v neskorších rokoch, ale 
v modifikovanej podobe, t. j. v rámci päťročného magisterského neučiteľského štúdia, 
resp. od roku 2005/2006 v rámci jednoodborového neučiteľského bakalárskeho 
a magisterského štúdia (okrem predmetu ruština pre slavistov). Povinnou súčasťou 
tohto jednoodborového študijného programu bola účasť aspoň na jednej letnej škole, 
absolvovanie študijného pobytu v danej krajine, t. j. v Poľsku, resp. v Bulharsku 
alebo v Bielorusku. V rámci štátnych záverečných skúšok jednu tretinu tvorili 
otázky z jazyka a literatúry príslušnej špecializácie na poľský/bulharský/ bieloruský 
jazyk. Druhú tretinu tvorili otázky z historických jazykovedných disciplín, z dejín 
starších slovanských literatúr a z prehľadu slovanských dejín a kultúr. Tretiu 
časť tvorili otázky zo synchrónnej gramatiky spisovných slovanských jazykov 
a z dejín súčasných slovanských literatúr. Záverečnú prácu na bakalárskom alebo 
magisterskom stupni si volili poslucháči zo špecializácie na daný jazyk (poľština, 
bulharčina alebo bieloruština). 

Študenti si vyberali špecializáciu podľa vopred pripraveného a schváleného 
plánu katedry slavistiky, a to tak, že každý rok sa poslucháčom prvého ročníka 
ponúkala iná kombinácia. Napríklad ak bol jazykom A bulharský jazyk, druhý 
slovanský jazyk (B), t. j. lektorské cvičenia z poľského (resp. bieloruského jazyka) 
študenti začínali študovať až na magisterskom stupni. V rámci hlavnej špecializácie, 
čiže prvého slovanského jazyka (A), poslucháči absolvovali jednak lektorské 
cvičenia napríklad z bulharského jazyka a paralelne s praktickými cvičeniami sa 
začínali prednášky a semináre zo súčasného bulharského jazyka a napokon aj z dejín 
bulharskej literatúry. V rámci výberových predmetov poslucháči mali možnosť 
navštevovať aj prednášky z dejín bulharského jazyka. Táto štruktúra študijného 
programu jednoodborovej slavistiky s istými modifikáciami a po schválení 
Akreditačnou komisiou (pracovná skupina pre slovakistiku a slavistiku) na základe 
akreditácie na Prešovskej univerzite v roku 2005 a v roku 2008 sa zachovala až do 
roku 2013, keď sa katedra slavistiky transformovala na katedru stredourópskych 
štúdií. a keď v akad. roku 2014/2015 poslední absolventi študijného programu 
slavistika ukončili štúdium. 

2.0. V prehľade dejín lektorátu bulharského jazyka na Prešovskej 
univerzite v Prešove vychádzame z opisu dejín Katedry slavistiky ako osobitného 
pedagogického a vedeckého pracoviska, ktorá bola zriadená ako nová katedra 
1. septembra 1993. Toto rozhodnutie vedenia fakulty i univerzity znamenalo 
prirodzené vyústenie slavistických záujmov členov katedry slovenského jazyka 
a literatúry, hlavného koordinátora šafárikovského výskumu na Filozofickej fakulte 
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v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Na novozriadenej katedre slavistiky 
(1993) sa v oblasti vedeckého výskumu pozornosť zameriavala na konfrontačný 
a komparatívny výskum slovenského jazyka a literatúry a troch slovanských 
jazykov, ktoré mali svoje zastúpenie na katedre v podobe lektorátov: poľský jazyk 
a literatúra, bulharský jazyk a literatúra a bieloruský jazyk a literatúra. V oblasti 
pedagogickej činnosti to bola výchova mladých slavistov v rámci spomínaných 
študijných programov: dvojodborová slavistika, jednoodborová slavistika 
a polonistika (iba v rokoch 1998-2003). Všetky tri študijné programy sa realizovali 
ako magisterské neučiteľské odbory, ktorých cieľom bola výchova vedeckých 
pracovníkov, prekladateľov, tlmočníkov, kultúrnych a diplomatických pracovníkov 
a odborníkov v oblasti cestovného ruchu a umenia.

2.1. Ako z uvedeného vyplýva, v priebehu posledných dvadsiatich piatich 
rokov (1993 – 2018) sa udialo mnoho organizačných zmien, ktoré viedli k vzniku 
(1) novej Katedry slavistiky Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J.
Šafárika v Košiciach (1993), (2) Prešovskej univerzity v Prešove (1997), (3) novej
Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (2007) a (4) k transformácii
Katedry slavistiky FF PU na Katedru stredoeurópskych štúdií s novým študijným
programom stredoeurópske štúdiá (2013) so špecializáciou na poľský jazyk a
kultúru, ukrajinský jazyk a kultúru alebo nemecký jazyk a kultúru. Tieto zmeny
znamenali zánik starých väzieb [Filozofická fakulta v Prešove vystúpila zo zväzku
Univerzity P. J. Šafárika a stala sa súčasťou Prešovskej univerzity v Prešove
(1997)], lektorát bieloruského jazyka a kultúry ukončil svoju činnosť na FF PU
k 31.8.2011, t. j. po 15 rokoch aktívneho budovania bielorusistiky a budovania
seminárnej knižnice pri bieloruskom lektoráte.

V dôsledku týchto organizačných zmien v akad. roku 2014/2015 bol preradený 
lektorát bulharského jazyka a kultúry z Filozofickej fakulty PU do pôsobnosti 
Centra jazykového vzdelávania pri rektoráte Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré 
ponúka lektorské cvičenia z bulharského jazyka pre všetkých študentov Prešovskej 
univerzity v rámci voliteľných predmetov. V tom istom akademickom roku ukončili 
štúdium poslední absolventi študijného programu slavistika. V súvislosti s týmito 
zmenami boli v akad. roku 2012/2013 prijatí do prvého ročníka na bakalárskom 
stupni prví poslucháči nového študijného programu stredoeurópske štúdiá so 
špecializáciou na poľský jazyk a kultúra a ukrajinský jazyk a kultúra. Spomínané 
zmeny spôsobili aj organizačné preskupovanie v rámci univerzít, fakúlt i katedier, 
čo v konečnom dôsledku spôsobilo korekcie vedeckých plánov a záujmov, ale aj 
medziľudských vzťahov.

Integrujúcim činiteľom, ktorý ide naprieč týmito zmenami, je v danom 
prípade slavistika ako osobitná vedecká disciplína, zahrnujúca v sebe jazykovedu, 
literarárnu vedu a dejiny literatúry, históriu, etnológiu a arecheológiu, pri zrode 
a rozvoji ktorej v prvej polovici 19. storočia stál veľký slovenský učenec Pavol 
Jozef Šafárik, rodák z Kobeliarova pri Rožňave na Gemeri. Aj preto je slavistika 
večne aktuálny a príťažlivý vedný odbor. 

* * *
3.0 V nasledujúcej časti uvádzame v chronologickom poradí prehľad 

najdôležitejších míľnikov a udalostí z bohatých dejín lektorátu bulharského jazyka 
na Prešovskej univerzite v Prešove, ktoré sa nezmazateľným spôsobom zapísali 
nielen do dejín prešovskej slavistiky, ale ktoré znamenali významný vklad aj 
do dejín celoslovenskej slavistiky. Vychádzame z údajov zapísasných v Kronike 
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katedry slavistiky, v ktorej boli zaznamenávané najdôležitejšie udalosti v živote 
katedry (1993 – 2013). 

3.1. Dňa 4. decembra 1998 sa na rektoráte PU uskutočnilo rokovanie 
zástupcov Šumenskej univerzity biskupa Konštantína Preslavského v Šumene 
so zástupcami Prešovskej univerzity. Cieľom rokovania bola príprava dohody 
o spolupráci medzi oboma inštitúciami. Univerzitu v Šumene reprezentoval jej 
rektor prof. Dr. Totyu Totev a prorektorka univerzity doc. Dr. Slavka Slavova. 
Prešovskú univerzitu zastupoval rektor doc. PhDr. Karol Feč, CSc., a prorektor 
doc. PhDr. Tibor Hrehovčík, CSc. Bulharskú delegáciu prijalo dňa 3. decembra aj 
vedenie FF PU: prof. PhDr. František Mihina, CSc, dekan, a PhDr. S. Stašková, 
CSc., prodekanka pre zahraničné styky. Hostí sprevádzala lektorka bulharského 
jazyka Dr. Nadka Nikolova a vedúca katedry doc. PhDr. Júlia Dudášová, CSc. 
V popoludňajších hodinách rektori obidvoch univerzít za prítomnosti mimoriadneho 
a splnomocneného veľvyslanca Bulharskej republiky v Slovenskej republike 
doc. Jani Milčakova, CSc., podpísali dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania 
a vedy na päť rokov. Predmetom rokovania bola aj možnosť otvorenia lektorátu 
slovenského jazyka na Šumenskej univerzite, ktorý by personálne zabezpečovala 
Prešovská univerzita. Na pracovnom obede s bulharskou delegáciou sa zúčastnili 
aj členovia katedry. 

Túto návštevu bulharskej delegácie na Prešovskej univerzite v Prešove 
opätoval až o osem rokov neskôr rektor PU v Prešove prof. PhDr. František Mihina, 
CSc., ktorý spolu s prorektorom PU pre zahraničné styky doc. ThDr. Petrom 
Šturákom, PhD., navštívili v letnom semestri 2006 Šumenskú univerzitu v Šumene, 
kde podpísali druhú časť dohody o vzájomnej spolupráci medzi oboma univerzitami. 
Prešovskú delegáciu v Šumene sprevádzal doc. Mladen Enčev, CSc., bývalý lektor 
bulharského jazyka na FF PU v Prešove (2001-2005), ktorý s vďačnosťou spomínal 
na roky svojho pôsobenia v Prešove. 

3.2. V dňoch 29. – 30.4.1998 sa Nadka Nikolova spolu s doktorandkou katedry 
slavistiky M. Čeripkovou zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde predniesli spoločný 
referát na tému Niektoré slovensko-bulharské paralely medzi pronominálnymi 
konštrukciami typu nejaký – taký (някакъ – втакъв). Pri tejto príležitosti navštívili 
Bulharský kultúrny a informačný inštitút v Bratislave, kde riaditeľ Kiril Iljevski 
odovzdal pre potreby bulharského lektorátu desať učebníc bulharského jazyka 
pre Slovákov od autorky Despiny Ilievskej, bývalej lektorky bulharského jazyka 
v Bratislave. 

V dňoch 19. – 24. 5. 1998 sa konali v Košiciach Dni bulharskej kultúry, 
na ktorých sa zúčastnili členovia katedry ako aj poslucháči študijného programu 
slavistika so špecializáciou na bulharský jazyk. V roku 1998 Nadka Nikolova 
uverejnila štúdiu na tému História a súčasný stav jazykovej kultúry v Bulharsku 
v časopise Kultúra slova (1998, 32, s. 21-24). 

 3.3. Prof. Dr. Kina Vačkova a prof. Dr. Dobrina Daskalova sa zúčastnili 
v dňoch 16.– 17.9.1999 na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorú organizovala 
sesterská Katedra slovenského jazyka a literatúry FF PU a pri tejto príležitosti 
napísali do kroniky katedry slavistiky tieto milé slová: „С професионално и 
колегиално удовлетвoрение участваме в конференциата „Výraz a význam 
v jazyku.“ Отнасяме със себе си отлични впечатления от високото научно 
нивo във Факултета и в Катедрата, от академичния дух и славянското 
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гостоприемство. Вярваме в успеха на по-нататъшното ни сътрудничество. До 
нови срещи !“

Na spomínanej konferencii sa zúčastnila tiež Nadka Nikolova, ktorá 
predniesla referát na tému Lexikálno-sémantické paralely a odlišnosti základných 
slovenských a bulharských slovies pohybu. Dňa 13.4.2000 Nadka Nikolova spolu 
so študentmi slavistiky zorganizovali Bulharský večer, venovaný 150. výročiu 
narodenia významného bulharského básnika Ivana Vazova, na ktorom sa zúčastnil 
vyľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Jani Milčakov a Dr. Veselin 
Panajatov ako hosť zo Šumenskej univerzity v Šumene. Dr. Panajotov pri tejto 
príležitosti predniesol pre poslucháčov a členov katedry slavistiky prednášku na 
tému Apokryfná literatúra v slovanskom kontexte. 

3.4. V rokoch 1999 – 2004 študovala na Katedre slavistiky Filozofickej 
fakulte PU v Prešove študijný odbor jednoodborová slavistika (so špecializáciou 
na slovenský jazyk) bulharská študentka Sofia Miteva z Blagoevgradu, ktorá od 
druhého ročníka študovala paralelne aj odbor pravoslávna teológia na Pravoslavnej 
teologickej fakulte PU v Prešove. V uvedenom období sa zúčastnili na letnej 
škole bulharského jazyka viacerí poslucháči a doktorandi študijného programu 
slavistiky: Martina Čeripková vo Veľkom Tărnove (1997), Nadežda Župová 
a Katarína Sedláková v Sofii (1997). Martina Bujdošová v Sofii (1998) a Lenka 
Jurčišinová v Sofii (1998). Doktorandka Martina Čeripková a študentka Katarína 
Sedláková sa v dňoch 8. – 25.2.1999 zúčastnili na zimnej škole bulharského 
jazyka v Blagoevgrade. V letnom semestri akad. roka 1999/2000 sa zúčastnili na 
jednomesačnom študijnom pobyte na Univerzite Klimenta Ochridského v Sofii dve 
naše študentky: Martina Bujdošová a Lenka Jurčišinová (1.2.–13.3.2000).

3.5. Dňa 19.3.2001 navštívil katedru slavistiky pracovník Bulharského 
kultúrneho inštitútu so sídlom v Bratislave Asen Milčev. Na stretnutí s členmi katedry 
i s poslucháčmi slavistiky sa hovorilo o možnostiach spolupráce medzi katedrou 
slavistiky a Bulharským kultúrnym inštitútom. O mesiac neskôr na katedru zavítali 
traja hostia z Bulharska: Marin Georgiev, šéfredaktor týždenníka Literárne fórum, 
Olja Stojanova a Milena Dimova, redaktorky týždenníka a vydavateľstva. Hostia 
predstavili svoju činnosť a zaujímali sa o možnostiach štúdia bulharského jazyka 
a literatúry na Prešovskej univerzite v Prešove. Odvtedy na katedru pravidelne 
prichádzal týždenník Literarne fórum. 

4.0. Koncom augusta akad. roku 2000/2001 po štyri a polročnom úspešnom 
pôsobení na katedre slavistiky ukončila svoj pobyt Nadka Nikolova, prvá lektorka 
bulharského jazyka na PU v Prešove. Na uvoľnené miesto lektora bulharského 
jazyka na PU v Prešove nastúpil v septembri akad. roku 2001/2002 nový lektor 
bulharského jazyka doc. Dr. Mladen Enčev z Katedry bulharskej literatúry Fakulty 
humanitných vied Šumenskej univerzity. Docent Enčev pokračoval v úspešnej 
činnosti lektorátu bulharského jazyka a začiatkom roka 2002/2003 priniesol knižný 
dar do seminárnej knižnice katedry, ktorý bol zakúpený z prostriedkov Ministerstva 
školstva Bulharskej republiky. Dňa 6. mája 2003 zorganizoval spolu s poslucháčmi 
slavistiky so špecializáciou na bulharský jazyk prezentáciu umeleckého prekladu 
bulharskej literatúry do slovenčiny. V akad. roku 2003/2004 bulharská študentka 
z Blagoevgradu Sofia Miteva úspešne ukončila štúdium jednoodborovej slavistiky 
s odbornou profiláciou slovenský jazyk a literatúra. 

V dňoch 17.–18.6. 2004 sa Mladen Enčev zúčastnil na medzinárodnej 
vedeckej konferencii V poiskach ekvivalentnosti, ktorú organizovala Katedra 
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ruského jazyka a literatúry FF PU. Na konferencii predniesol referát na tému Pavlik 
Morozov . Detstvo socrealizma.2 

4.1. Cez prázdniny sa zúčastnili na letnej škole bulharského jazyka na 
Univerzite vo Veľkom Tărnove poslucháči Marek Mitka a Eva Štefanovičová 
(2001). Zuzana Zraková absolvovala študjiný pobyt v zimnom semestri 2001/2002 
na Univerzite Klimenta Ochriského v Sofii. Letné školy bulharského jazyka 
absolvovali aj v lete 2002 ďalšie študentky: Katarína Šándorová a Bibiána 
Štrbáková vo Veľkom Tărnove, Alena Kesselová a Tatiana Vočková na Šumenskej 
univerzite biskupa Konštantína Preslavského v Šumene. V zimnom semestri akad. 
roka 2003/2004 absolvovali semestrálny študijný pobyt na Sofijskej univerzite 
Klimenta Ochridského v Sofii viacerí študenti slavistiky (so špecializáciou na 
bulharský jazyk): Marek Mitka, Alena Kesselová, Katarína Šándorová a Bibiána 
Štrbáková (30.9.–19.12.2003). 

4.2. Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. PhDr. František Mihina, 
CSc., udelil dňa 21.11.2003 na slávnostnom zasadaní Vedeckej rady Prešovskej 
univerzity v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove čestný titul 
Dr. h. c. (doctor honoris causa) Georgiovi Parvanovovi, prezidentovi Bulharskej 
republiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovensko-bulharských vzťahov. 
Rektor univerzity zároveň udelil Zlatú medailu Prešovskej univerzity v Prešove 
Rudolfovi Schusterovi, prezidentovi Slovenskej republiky. Na tejto slávnostnej 
udalosti sa zúčastnili: doc. Dr. Mladen Enčev, lektor bulharského jazyka na FF PU, 
poslucháči slavistiky so špecializáciou na bulharský jazyk (Z. Demjanovičová, A. 
Kesselová, R. Resslerová, M. Šátorová, B. Štrbáková, E. Štefanovičová a Sofia 
Miteva) a prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc., vedúca katedry. Bulharský prezident 
sa spolu s manželkou na slávnostnej recepcii stretol so študentmi a pracovníkmi 
katedry a zaujímal sa o štúdium bulharského jazyka na PU, o podmienkach štúdia 
a o študentských a učiteľských mobilitách v rámci programu Erazmus. Na pamiatku 
sa spolu s nimi odfotil. 

4.3. Dňa 18. mája 2005 poslucháči štvrtého ročníka slavistiky zorganizovali 
vo vysokoškolskom klube na Jarkovej ulici Bulharský večer, venovaný rozlúčke 
s lektorom bulharského jazyka doc. Dr. Mladenom Enčevom. Menovaný koncom 
akad. roka 2004/2005 ukončil svoj štvorročný pobyt na PU v Prešove a na základe 
jeho úspešného pôsobenia katedra slavistiky predložila na Ministerstvo školstva 
v Bratislave návrh na nového lektora. V septembri 2005 nastúpil na uvoľnené 
miesto Dr. Nikolaj Nikolov, v poradí už tretí lektor. Menovaného podobne ako jeho 
predchodcov do Prešova vyslala Fakulta humanitných vied Šumenskej univerzity. 
Ako slovenská, tak aj bulharská strana naďalej usilovala o otvorenie lektorátu 
slovenského jazyka na Šumenskej univerzite v Šumene. Žiaľ, ako ukázali ďalšie 
roky, toto snaženie nebolo naplnené. 

V septembri 2005 absolvoval doktorand Marek Mitka mesačný študijný 
pobyt na Univerzite v Sofii. V zimnom semestri 2005/2006 študentky Marcela 
Šátorová, Katarína Šándorová a Alena Kesselová absolvovali študijný pobyt na 
Šumenskej univerzite v Šumene. 

5.0. Od nového akademického roka 2005/2006 boli všetky tri katedry 

2 ЕНЧЕВ, Младен (2004): Павлик Морозов. Детство соцреализма. In: Hľadanie 
ekvivalentnosti. 2. (Paralelný rus. názov.) zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej 
konferencie rusistov dňa 17. – 19. júna 2004. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Prešoviensis. Prešov: Prešovská univerzita, Filozofická fakulta. ISBN 80-8068-314-X.
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slavistického zamerania – katedra slavistiky, katedra rusistiky a translatológie 
a katedra ukrajinistiky – integrované do jedného spoločného pracoviska pod názvom 
Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky (IRUS). Táto transformácia katedier na 
inštitúty sa na Filozofickej fakulte PU uskutočnila podľa poľského modelu a jej 
iniciátorom bol vtedajší dekan fakulty prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. Zaviedol 
sa tzv. trojstupňový, resp. štvorstupňový systém riadenia na FF PU (dekan – 
riaditeľ inštitútu – rada inštitútu – vedúci katedry), ktorý nenašiel nasledovníkov 
na ostatných fakultách Prešovskej univerzity, ale ani na iných vysokých školách 
v Slovenskej republike. Do akej miery bola táto reorganizácia prínosom, ukáže 
čas. V každom prípade katedra slavistiky stratila status osobitnej katedry a stala sa 
súčasťou väčšieho pedagogického, vedeckovýskumného a administratívneho celku. 
Nie vždy to bolo na osoh katedry. Všetky tri integrované katedry si naďalej udržali 
svoje autonómne postavenie, nezblížili sa ani študijné programy po obsahovej 
stránke, neorganizovali sa spoločné prednášky zo spoločného slavistického 
základu, ako napríklad slavistika a staroslovienčina, vývin slovanských jazykov, 
konfrontačná gramatika slovanských jazykov, teória literatúry, dejiny svetovej 
literatúry, literárna komparatistika a pod. Napokon to viedlo k tomu, že pôvodná 
katedra rusistiky a translatológie vystúpila zo zväzku Inštitútu slavistiky, rusistiky 
a ukrajinistiky a v roku 2014 sa transformovala na Inštitút rusistiky. 

5.1. V dňoch 4.-7. októbra 2006 katedra slavistiky zorganizovala medzinárodnú 
vedeckú konferenciu Slovensko-slovanské jazykové, literárne a kultúrne vzťahy. 
Konferencia sa konala pod záštitou Veľvyslanectva Bulharskej republiky 
v Bratislave, Veľvyslanectva Bieloruskej republiky v Bratislave a Literárneho fondu 
SR pri príležitosti 10. výročia otvorenia bulharského a bieloruského lektorátu na 
PU. Rokovanie prišli pozdraviť aj vzácni hostia: Jeho Excelencia Ogňan Gărkov, 
veľvyslanec Bulharskej republiky v SR; Jeho Excelenciu Valerija Voroneckého, 
veľvyslanca Bieloruskej republiky v SR, zastupoval Leonid Martynov, konzul 
bieloruského veľvyslanectva. Pozvanie na konferenciu prijali vysokoškolskí 
učitelia, vedeckovýskumní pracovníci a kolegovia zo šiestich krajín (Bielorusko, 
Bulharsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Rusko) a z piatich inštitúcií v SR 
(Slavistický ústav J. Stanislava, Katedra slovanských filológií FF UK, Katedra 
slovenského jazyka a literatúry a Katedra ruského jazyka a literatúry FF UKF 
v Nitre, Katedra slovenského jazyka a literatúry KU v Ružomberku, Filozofická 
fakulta a Pravoslávna fakulta PU v Prešove). Na konferencii boli v hojnej miere 
zastúpení doktorandi v odbore slavistika – slovanské jazyky a slavistika – slovanské 
literatúry. Referáty a príspevky prednesené na konferencii boli publikované 
v zborníku pod rovnomenným názvom: Slovensko-slovanské jazykové, literárne 
a kultúrny vzťahy. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 4.-7. 
októbra 2006. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Slavistický 
zborník 6. Ved. red. J. Dudášová. Prvé vydanie. Prešov. Prešovská univerzita 
v Prešove Filozofická fakulta 2007. 572 s. ISBN 978-80-8068-557-7

Z partnerskej Šumenskej univerzity sa na konferencii zúčastnili traja 
hostia: doc. Dr. Stojan Vitľanov, dekan Fakulty humantitných vied Šumenskej 
univerzity, doc. Dr. Nadka Nikolova, prodekanka pre študijné záležitosti, a Dr. 
Nikolaj Nikolov, lektor bulharského jazyka na PU v Prešove, ktorý nastúpil na 
katedru slavistiky v septembri 2005. Na konferencii sa tiež zúčastnili Dr. Tatiana 
Ičevska, lektorka bulharského jazyka na Univerzite Komenského v Bratislave, 
a PhDr. Mária Košková, CSc., slovenská bulharistka zo Slavistického ústavu Jána 
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Stanislava SAV v Bratislave. Všetci piati hostia predniesli referáty, ktoré boli 
uverejnené v rovnomennom zborníku.3 

Oficiálna prezentácia zborníka Slovensko-slovanské jazykové, literárne 
a kultúrne vzťahy sa uskutočnila 13.12.2007, na ktorej sa okrem členov a poslucháčov 
katedry slavistiky zúčastnila aj tajomníčka Veľvyslanectva Bieloruskej republiky 
v SR Nataľľa Petrouchina. 

5.2. Koncom apríla a začiatkom mája 2007 sa uskutočnila exkurzia Bulharsko 
2007 (Po štyroch hlavných mestách Bulharska) pre poslucháčov študijného 
programu história, ktorú pomáhal organizačne zabezpečiť lektor bulharského 
jazyka Dr. Nikolaj Nikolov zo Šumenskej univerzity (2005-2009). „Najmä vďaka 
Dr. Nikolajovi Nikolovovi, pôsobiacemu v súčasnosti v pozícii lektora bulharského 
jazyka, sa podarilo pripraviť náročný, no na druhej strane vyvážený program. 
V ňom boli zastúpené archeologické lokality z rôznych období, pamiatky cirkevné 
i svetské, ľudová architektúra a múzeá rôzneho zamerania. ...Exkurzia Bulharsko 
2007 naplnila väčšinu z cieľov, ktoré si jej organizátori naplánovali. Stalo sa to aj 
vďaka nesmiernemu úsiliu, ktorým k jej úspechu prispel najmä Dr. Nikolov, jeho 
rodina a priatelia.“4 

 5.3. V piatok 29. februára 2008 navštívil Prešovskú univerzitu v Prešove 
vzácny hosť: Jeho Excelencia Dr. Ogňan Gărkov, mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku. Pán veľvyslanec predniesol pre 
pedagógov a poslucháčov katedry slavistiky, ako aj pre širokú kultúrnu verejnosť 
dve prednášky: (1) Bulharsko rok po vstupe do Európskej únie. (2) Záchrana 
bulharských Židov v období druhej svetovej vojny. V prvej prednáške rekapituloval 
úspechy bulharskej zahraničnej politiky po roku 1989 a vyzdvihol fakt, že od 
1. januára 2007 sa jeho krajina spolu s Rumunskom stala plnoprávnym členom
Európskej únie. V druhej prednáške Dr. Gărkov pripomenul 65. výročie masívnych
protestov Bulharov, ktorými počas druhej svetovej vojny zachránili židovských
spoluobčanov pred deportáciou do nacistických koncentračných táborov. Jeho
Excelenciu oficiálne prijal rektor PU prof. RNDr. René Matlovič, PhD., spolu
s prorektorkou PU doc. PaedDr. Ivetou Kovalčíkovou, PhD. Pána veľvyslanca
sprevádzali: lektor bulharského jazyka na FF PU Dr. Nikolaj Nikolov, vedúca
katedry slavistiky prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc., predseda Akademického senátu
FF PU doc. PhDr. Ján Mojdis, CSc., prodekan FF PU prof. PhDr. Jozef Sipko,
PhD., riaditeľka Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky doc. PhDr. Ľubica
Babotová, CSc. V rozhovore sa zamýšľali nad charakterom slovensko-bulharských
kontaktov v rámci vedy a kultúry. Hlavným pilierom spolupráce medzi Prešovskou
univerzitou v Prešove a Šumenskou univerzitou biskupa Konštantína Preslavského
v Šumene je dohoda o spolupráci, ktorá poskytuje široké možnosti pre učiteľské

3 VITLJANOV, Stojan: Veľký Preslav – druhé hlavné mesto dunajského Bulharska (s. 50 – 
61).
   НИКОЛОВА, Надка: Чеpковнослaвянският език в езиковата ситуация през 
възражданeто (s. 82 – 91). 
НИКОЛОВ, Николай: Простите темпорални системи в българския и словашкия език 
(s. 140 – 172).
ИЧЕВСКА, Татяна: Димовите романи в кoнтекста на европейската литература  (s. 432 – 
448). KOŠKOVÁ, Mária: Asymetria terminologických spojení s etnonymickým a 
toponymickým komponentom v bulharčine a slovenčine (s. 173 –  183).
4 DERFIŇÁK, Patrik: Exkurzia Bulharsko 2007 sa hneď  po prvýkrát vydarila. In: Prešovská
univerzita v Prešove. Časopis akademickej obce PU v Prešove. Roč. 9, čís. 4/október 2007, s. 
19. 
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a študentské mobility. Dôležitým činiteľom je najmä pri zabezpečovaní lektorátu 
bulharského jazyka na FF PU, ktorý kontinuálne funguje od akad. roku 1996/97.5 

 5.4. Pri príležitosti osláv 15. výročia založenia Katedry slavistiky na 
Filozofickej fakulte sa v dňoch 6.-25. októbra 2008 konala výstava CYRILIKA 
nová abeceda v Európskej únii, ktorú organizačne pripravil Bulharský kultúrny 
inštitút v Bratislave v spolupráci s katedrou slavistiky a Univerzitnou knižnicou 
PU. Na vernisáži sa zúčastnili: riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu Ing. 
Elena Arndaudová, predseda Spolku Bulharov v Košiciach Stefan Pejčev a ďalší 
milovníci bulharského jazyka, lektor bulharského jazyka na FF PU Dr. Nikolaj 
Nikolov, poslucháči slavistiky so špecializáciou na bulharský jazyk, členovia 
katedry slavistiky a viacerí členovia z katedry rusistiky a ukrajinistiky. Výstava 
mala veľký ohlas na Prešovskej univerzite. Na jednotlivých posteroch si účastníci 
výstavy mohli sprítomniť dejiny slovanského písma – hlaholiky a cyriliky. Kým 
dejiny hlaholiky ako prvého slovanského písma sa spájajú s Veľkou Moravou, 
ktoré na naše územie priniesli roku 863 vierozvesti sv. Cyril a sv. Metod, dejiny 
cyriliky sa spájajú s Preslavom pri Šumene vo východnom Bulharsku, lebo toto 
druhé slovanské písmo zostavili v preslavskej škole Metodovi žiaci po ich vyhnaní 
z Veľkej Moravy. Dnes cyrilika spája nielen mnohé slovanské národy južnej 
a východnej časti Európy (bulharský, macedónsky, srbský, ruský, ukrajinský, 
rusínsky a bieloruský), ale zároveň po prijatí Bulharska doEurópskej únie 1. januára 
2007 sa stala novou abecedou v tomto elitnom politickom zoskúpení európskych 
národov. 

  5.5. V dňoch 23.-24. apríla 2009 katedra slavistiky zorganizovala 
medzinárodnú vedeckú konferenciu Slavistika v premenách času pri príležitosti 
15. výročia svojho založenia, 40. výročia založenia lektorátu poľského jazyka
a 100. výročia narodenia prof. PhDr. Štefana Tóbika, CSc., (1909–1969), prvého
vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UPJŠ, autora knižnej
publikácie Šafárikov a Kollárov jazyk, propagátora výskumu života a diela P. J.
Šafárika a významného slovenského jazykovedca a pedagóga. Konferencia sa
konala pod záštitou Veľvyslanectva Poľskej republiky, Veľvyslanectva Bieloruskej
republiky a Veľvyslanectva Bulharskej republiky na Slovensku. Okrem početných
hostí z akademických a univerzitných pracovísk na Slovensku i v zahraničí sa
na nej zúčastnili aj diplomatickí predstavitelia uvedených krajín. Na konferencii
sa zúčastnila delegácia z partnerskej Šumenskej univerzity biskupa Konštantína
Preslavského v Šumene: prof. Dr. Ivelina Savova, dekanka Fakulty humanitných
vied, prof. Dr. Kina Vačkova, bývalá dlhoročná vedúca katedry bulharského jazyka,
doc. Dr. Mladen Enčev, bývalý lektor bulharského jazyka na FF PU v Prešove
(2001-2005) a doc. Dr. Jani Milčakov, bývalý veľvyslanec Bulharskej republiky
na Slovensku (1997-2001). Profesorka I. Savova v zastúpení rektorky Šumenskej
univerzity v Šumene prof. Dr. Margarity Georgievej pri príležitosti 15. výročia
založenia katedry slavistiky FF PU v Prešove odovzdala vedúcej katedry slavistiky
prof. PhDr. Júlii Dudášovej, CSc., Čestný diplom Šumenskej univerzity spolu
s Plaketou Šumenskej univerzity za prínos k rozvoju bulharistiky v Slovenskej
republike. (V Šumene 16. apríla 2009).6

5 MITKA, Marek: Bulharský veľvyslanec navštívil PU. In: Prešovská univerzita. Časopis 
akademickej obce PU v Prešove. Roč. 12, čís. 2/apríl 2008, s. 4
6 «ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“, 
Ректорското ръководство на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“  
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Referáty a materiály prednesené v jazykovednej, literárnovednej 

a doktorandskej sekcii boli uverejnené v zborníku pod rovnomenným názvom: 
Slavistika v premenách čase (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky). 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23.-24. apríla 2009 pri 
príležitosti 100. výročia narodenia prof. PhDr. Štefana Tóbika, CSc., 40. výročia 
založenia lektorátu poľského jazyka na FF UPJŠ/PU a 15. výročia založenia Katedry 
slavistiky Filozofickej fakulty UPJŠ/PU. Acta Universitatis Prešoviensis. Ved. red. 
J. Dudášová. Vyd. prvé. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove 
2009. 428 s.7 ISBN 978-80-555-0041-6

5.6. Z ďalších úspešných akcií na Prešovskej univerzite v Prešove hodno 
spomenúť výstavu posterov Cyrilo-metodská idea v kresťanskom svete, na 
organizovaní ktorej sa podieľalo viacero inštitúcií: Bulharský kultúrny inštitút 
v Bratislave, Bulharská akadémia vied v Sofii, Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
a Katedra slavistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove. Výstava sa konala v októbri 
2010 a vzbudila veľký záujem medzi učiteľmi a študentmi Prešovskej univerzity, 
lebo návštevníkom priblížila dielo sv. Cyrila a sv. Metoda v kontexte najstarších 
dejín Slovenska a Bulharska. 

Pani riaditeľka Bulharského kultúrneho inštituútu E. Arnaudová nezabúdala 
ani na prešovských študentov bulharistiky a viackrát ich pozvala do Bratislavy na 
prezentáciu kultúrnych projektov, na predvianočné stretnutia, resp. na akcie spojené 
s oslavou cyrilo-metodských dní. Naši študenti sa vždy vrátili z týchto podujatí 
plní dobrých dojmov. Ing. Arnaudová v prípade potreby poskytovala konzultácie 
našim diplomantom, pri hľadaní odbornej literatúry. Zaujala nás jej prednáška 
o spolupráci BKI s vedením iných kultúrnych inštitútov majúcich zastúpenie 
v Bratislave a o spoločenských podujatiach manželiek diplomatov akreditovaných 
v Slovenskej republike, ktorú predniesla na pôde katedry slavistiky v októbri 2010. 

Naša srdečná vďaka patrí vedeniu Bulharského kultúrneho inštitútu 
v Bratislave aj za knižné dary, za slovník bulharského jazyka, umeleckú literatúru 
a obrazové publikácie, ktoré využívajú lektori bulharského jazyka na prednáškach 
a jazykových cvičeniach. Mnohé knižné publikácie nám podaroval aj pri svojej 

у д о с т о я в а  с  ПОЧЕТНА ГРАМОТА И ПЛАКЕТ НА  ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
Катедрата по славистика в Прешовския университет  по случай  15-годишнината от 
основането ѝ и за принос в развитието на българистиката в Република Словакия.» 
<Ректор: проф. дпн. Маргарита Георгиева >  гр. Шумен, 16 април 2009 г.
7 НИКОЛОВА,  Надка:  Характер на езиковата интервенция при формирането на 
Българския и на Cловашкия книжовен език (s. 103 – 112).
 ГЪРКОВ, Огнян: За сто тридесет и първата годишнина от Oсвобождението на България 
от османско иго и 100-годишнината от обявяването на независимостта й (s. 113 – 120).
 САВОВА, Ивелина:  Агресията на уличния език (върху материал от графитите) (s. 210 
– 217).
 ВАЧКОВ, Веселин – ВАЧКОВА, Кина: Родова адаптация на англицизмите в съвременния 
български и словашки език (s. 218 – 225).
НИКОЛОВ, Николай: Разнородовите равнокоренни съществителни имена с една и съща 
семантика в българския и словашкия език в контекста на чуждоезиковото обучение (s. 
226 – 241).
IMRICHOVÁ, Gabriela: Trpné príčastie v slovenskom a bulharskom jazyku (s. 381 – 389). 
ЕНЧЕВ, Младен: Деца играят на войници (s. 312 – 319). 
МИЛЧАКОВ, Яни: Литературна творба – история – ценност. Аксиологичният подход на 
Франтишек Мико (s. 320 – 326).
MITKA, Marek: Fragmentárne vyslovenie sveta v prirodzenom románe Georgiho Gospodinova 
(s. 488 – 496). 
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návšteve bývalý mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bulharskej republiky 
na Slovensku Dr. Ognjan Gărkov, ktorý sa aktívne zúčastnil, ako sme uviedli, na 
dvoch medzinárodných vedeckých konferenciách: Slovensko-slovenské jazykové, 
literárne a kultúrne vzťahy (4.-7.10.2006) a Slavistika v premenách času (23.-
24.2009).

* * *
6.0. Od 1. septembra 2009 sa stal novým vedúcim katedry slavistiky doc. 

PhDr. Peter Káša, CSc. Na katedru nastúpila doc. Dr. Dobrina Daskalova, v poradí už 
štvrtá lektorka z družobnej Šumenskej univerzity biskupa Konštantína Preslavského 
v Šumene (2009-2013). Pani docentka Daskalova sa podobne ako jej predchodcovia 
aktívna zapájala do vedeckovýskumnej činnosti katedry, zúčastňovala sa na 
vedeckých konferenciách a svoje referáty publikovala v konferenčných zborníkoch 
[Slovensko-ukrajinské vzťahy v oblasti jazyka, literatúry a kultúry (12.-14.9.2011); 
Jazyk – médiá – text III (9. novembra 2011)].8 Spolu so študentmi nacvičovala 
kultúrny program, na ktorom študenti mohli prezentovať svoju aktívnu znalosť 
bulharčiny. Bolo to obdobie, keď katedra slavistiky stratila garančné práva 
študijného programu na všetkých troch stupňoch (na bakalárskom, magisterskom 
a doktorandskom) a nový garant študijného programu slavistika nebol prijatý. 
To boli vonkajšie okolnosti, ku ktorým treba prirátať aj ekonomické dôvody, t. j. 
relatívne nízky záujem študentov o štúdium slavistiky. Preto sa vtedajšie vedenie 
filozofickej fakulty na čele s jej dekanom prof. PhDr. Rudolfom Dupkalom, PhD., 
rozhodlo, že ďalší vývoj katedry slavistiky od akad. roku 2010/2011 bude smerovať 
k utlmeniu slavistiky a k schváleniu nového študijného programu stredoeurópske 
štúdiá. To viedlo k tomu, že do prvého ročníka 2011/2012 už neboli prijatí noví 
študenti slavistiky, hoci sa prihlásilo 12 záujemcov o slavistiku so špecializáciou 
na bulharský jazyk. V dôsledku tohto rozhodnutia v akad. roku 2011/2012 na 
katedre študovali iba študenti vo vyšších ročníkoch: v druhom a treťom ročníku 
bakalárskeho štúdia a druhom ročníku magisterského stupňa, keďže prvý ročník 
na obidvoch stupňoch nebol otvorený. Poslední absolventi študijného programu 
slavistika ukončili štúdium v akademickom roku 2013/2014.9 Tento zápas 
o zachovanie katedry slavistiky, ako aj o zachovanie všetkých troch lektorátov 
sledovala pani docentka Daskalová, ktorej veľmi záležalo na tom, aby sa lektorát 
bulharského jazyka na Prešovskej univerzite v Prešove zachoval.10

 6.1. Katedra však aj naďalej podnikala všetky kroky na záchranu 

8 ДАСКАЛОВА, Добрина: Типологични характеристики на съвремената българска фонетична 
система (с оглед на проблемите на чуждоезиковото обучение). In: Slovensko-ukrajinské vzťahy 
v oblasti jazyka, literatúry a kultúry. Acta Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník 
37. Ed. J. Kredátusová. Prešov:  Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012, s. 152-161. 
9 Ďalším krokom vedenia Filozofickej fakulty PU na čele s prof. PhDr. Rudolfom Dupkalom, 
CSc., dekanom fakulty  (2003–2011),  bol inicitívny návrh fakulty  na zrušenie    lektorátu 
bieloruského jazyka k 31.8.2011, ktorý bol adtresovaný na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu v Bratislave. V dôsledku toho lektorát bieloruského jazyka, ktorý bol 
jediný v tom čase na Slovensku,   ukončil svoju činnosť po 15 rokoch aktívneho budovania 
bielorusistiky a budovania seminárnej knižnice pri bieloruskom lektoráte. 
10 Uvádzame mená týchto študentov a názvy ich diplomových prác, ktoré boli z oblasti 
slovensko-bulharských jazykových, literárnych a kultúrnych vzťahov:  CSAPÁK, Rastislav:  
Častice v spisovnej slovenčine a bulharčine z konfrontačného hľadiska. Diplomová práca. FF 
PU v Prešove 2013. 
IVANKO, Martin: Bulharská pomenovacia sústava v slovenskom jazykovom prostredí. 
Diplomová práca. FF  PU v Prešove 2013.
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štúdia slavistiky i na záchranu katedry slavistiky. Veľmi nám v tom pomáhalo 
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky na Slovensku (Jej Excelencia Margarita 
Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa), a Veľvyslanectvo Poľskej 
republiky v SR (Jeho Excelencia Andrzej Krawczyk, mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec). Kroky na záchranu katedry slavistiky podnikali aj vtedajšie lektorky: 
doc. Dr. Dobrina Daskalova, lektorka bulharského jazyka a Dr. Maria Czempka-
Wewiór, lektorka poľského jazyka. 

V septembri 2013 nastúpil na Filozofickú fakultu PU nový lektor bulharského 
jazyka doc. Dr. Strašimir Canov, ktorý v spolupráci s veľvyslankyňou Bulharskej 
republiky v Bratislave Margaritou Ganevou rozvinul všestranné aktivity smerujúce 
k zachovaniu lektorátu bulharského jazyka na Prešovskej univerzite. Od akad. 
roka 2014/2015 lektorát bulharského jazyka bol preradený do pôsobnosti Centra 
jazykového vzdelávania pri rektoráte Prešovskej univerzity. Bulharský jazyk sa od 
tohto akademického roka ponúkal v rámci centra cudzích jazykov ako voliteľný 
predmet, ktorý si mohli vybrať študenti na všetkých fakultách Prešovskej univerzity. 
Vďaka aktívnej spolupráci docenta Strašimira Canova s Pravoslávnou fakultou PU, 
so Spolkom Bulharov v Prešove a v Košiciach, s vedením Prešovskej univerzity 
v Prešove, s bulharskou veľvyslankyňou Jej Excelenciou Margaritou Ganevou 
a so všetkými milovníkmi bulharského jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite 
i v meste Prešove si už v akademickom roku 2015/2016 zapísalo bulharský 
jazyk ako voliteľný predmet 81 študentov Prešovskej univerzity. V nastúpenom 
trende pokračuje aj pani docentka Snežanka Velikova, ktorá pôsobí na Prešovskej 
univerzite ako lektorka bulharského jazyka od akad. roku 2017/2018. V minulom 
roku ako aj v tomto akademickom roku 2018/2019 si vybralo bulharský jazyk ako 
voliteľný predmet 51 študentov PU. 

6.2. Zmenou pôsobnosti bulharského lektorátu sa zmenila aj náplň štúdia 
bulharského jazyka, ako aj celkový rozsah hodín vyčlenených pre záujemcov 
o bulharský jazyk z radov študentov všetkých fakúlt PU. Kým v predchádzajúcich 
rokoch 1996 – 2014 sa bulharský jazyk študoval v rámci špecializácie študijného 
programu slavistika, v súčasnosti má lektorát bulharského jazyka a kultúry v Prešove 
celouniverzitný charakter a výučba sa realizuje v rozsahu dvoch semestrov a dvoch 
hodín týždenne. Ako z uvedeného vyplýva, od akademického roka 2014/2015 
lektorské cvičenia z bulharského jazyka ponúkajú v rámci všeobecného základu 
pre milovníkov bulharského jazyka, literatúry, kultúry a dejín z celej Prešovskej 
univerzity. Táto reorganizácia znamenala oslabenie postavenia slavistiky jednak na 
filozofickej fakulte a jednak oslabenie pozície lektorátu bulharského jazyka na PU 
v Prešove, čo nás, prirodzene, trápi. Veríme však, ba sme presvedčení, že budúcnosť 
prinesie nové možnosti a nové riešenia, lebo slavistika patrí k najstarším vedným 
odborom, ktorá sa konštituovala ako osobitná vedná disciplína už v druhej polovici 
18. stor. a odvtedy sa úspešne rozvíja na všetkých popredných univerzitných 
a akademických pracoviskách v celej Európe i v USA a Kanade, ale aj vo viacerých 
krajinách v Ázii. 

V tomto kontexte chceme vyzdvihnúť zásluhu predstaviteľov troch inštitúcií, 
ktorí majú najväčšiu zásluhu o udržanie lektorátu na Prešovskej univerzite, hoci 
v transformovanej podobe. Na prvom mieste spomenieme vtedajšieho rektora 
Prešovskej univerzity prof. RNDr. Reného Matloviča, PhD.(2007–2015), ktorý 
zachránil lektorát bulharského jazyka tak, že ho navrhol preradiť na rektorát 
a včleniť ho do pôsobnosti Centra jazykových kompetencií, čím sa rozšírila 
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ponuka štúdia bulharčiny pre všetkých študentov PU. Na druhom mieste je to 
Jej Excelencia Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa 
Bulharska v Slovenskej republike. Na treťom mieste je to zásluha pána docenta 
Strašimira Canova, vtedajšieho lektora bulharského jazyka na PU (2013–2017), 
ktorý intenzívne spolupracoval na záchrane lektorátu s pani veľvyslankyňou, s 
pánom rektorom, s vedením Pravoslávnej fakulty PU ako aj s vedením Prešovského 
kraja, ktoré zdôrazňovalo najmä ekonomické dôvody na zachovanie lektorátu. 
Týmto im verejne vyslovujeme naše poďakovanie, lebo bez ich všestrannej aktivity 
a spolupráce by sa toto dielo bolo ťažko zrealizovalo. Ich kroky nachádzali podporu 
i porozumenie u prof. Júlie Dudášovej, zakladateľky katedry slavistiky (1993 – 
2009), jej dlhoročnej vedúcej a bývalej garantky študijného programu slavistika, 
ktorá od akad. roka 2012/2013 prednáša na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry pri 
rektoráte PU. 

7.0. Od akad. roka 2014/2015 sa začína aj nové obdobie spolupráce 
lektorátu bulharského jazyka na PU a Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý 
je organizačne zaradený do Centra jazykov a kultúr národnostných menšín pri 
rektoráte Prešovskej univerzity. Ako docent Canov, tak aj docentka Velikova sa 
zúčastňujú na prednáškach, ktoré organizuje Ústav rusínskeho jazyka a kultúry 
v rámci vedeckých seminárov z karpatorusinistiky. Prednášky sa publikujú 
v osobitných zborníkoch edície Studium Carpato-Ruthenorum. Pán docent Canov 
predniesol v letnom semestri 2016/2017 prednášku na tému Наука и идеология в 
книге Юрия Венелина «ДРЕВНИЕ И НЫНЕШНИЕ БОЛГAРЕ».11

Významným medzníkom tejto spolupráce bola medzinárodná vedecká 
konferencia Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike, ktorá sa 
konala v dňoch 3.-4. novembra 2016 pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. 
Vasiľa Jabura, CSc., kodifikátora spisovného rusínskeho jazyka (1995), a 20. 
výročia založenia lektorátu bulharského jazyka na PU v Prešove. Na prvý pohľad 
sa môže zdať, že tematické zameranie konferencie bolo náhodné, podnietené 
viacerými organizačnými zmenami, ktorými prešla slavistika v posledných rokoch 
na Filozofickej fakulte PU, ale nie je tomu tak. Rusínov a Bulharov spája jedna 
významná postava z prvej polovice 19. stor., spoluzakladateľa slavistiky v Rusku 
a zakladateľa bulharistiky v Rusku aj Bulharsku, ako aj významného predstaviteľa 
bulharského národného obrodenia. Je to Jurij Venelin-Huca (Georgius Hutza) (1802 
– 1839), Karpatorusín, rodák z malej obce Tybava pri Mukačeve na Zakarpatskej 
Ukrajine, ktorý sa svojím dielom Древние и нынhшние Болгаре въ политическомъ, 
народописномъ, историческомъ и релiгиозномъ ихъ отношеніи къ Россіянамъ 
(Moskva 1829) navždy zapísal do análov dejín, filológie a folklóru Bulharska. 
Dielo vyvolalo širokú diskusiu v ruských vedeckých kruhoch a zároveň obrátilo 
pozornosť európskej vedeckej verejnosti na Bulharsko, ktoré vtedy živorilo pod 
jarmom Osmánskej ríše. Niekedy sa historik, slavista, filológ, etnograf a folklorista 
Jurij Venelin-Huca prirovnáva k bájnemu vtákovi Fenixovi, čím sa metaforicky 
vyjadruje sila jeho pôsobenia a vplyvu na Bulharov v období národného obrodenia. 

Na medzinárodnej vedeckej konferencii sa zúčastnili hostia z našej partnerskej 
Šumenskej univerzity biskupa Konštantína Preslavského v Šumene v Bulharsku. 

11 ЦАНОВ, Страшимир: Наука и идеология в книге Юрия Венелина «ДРЕВНИЕ 
И НЫНЕШНИЕ БОЛГAРЕ»  (2016). In: Studium Carpato-Ruthhenorum 2016. Štúdie 
z karpatorusinistiky 8. Edit. K. Koporová. Prešov. Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU, s. 
56-67. 
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Delegáciu tvorili piati lektori bulharského jazyka, ktorí pôsobili na Prešovskej 
univerzite v Prešove, počínajúc zim. sem. 1996/97, do ktorého spadá začiatok 
lektorátu bulharského jazyka, a končiac akademickým rokom 2016/17, keď si 
bulharský lektorát pripomína dvadsiate výročie svojho založenia. Prvou lektorkou 
a zakladateľkou bulharského lektorátu v Prešove je prof. Dr. Nadka Nikolova (1996 
– 2001), bulharistka a jazykovedkyňa. Po nej prišiel a v Prešove štyri roky pôsobil 
doc. Dr. Mladen Enčev (2001 – 2005), literárny vedec a znalec dejín bulharskej 
a ruskej literatúry. Ako tretí v poradí nastúpil Dr. Nikolaj Nikolov (2005 – 2009), 
bulharista a jazykovedec. V septembri 2009 ho vystriedala prof. Dr. Dobrina 
Daskalova, jazykovedkyňa a bulharistka (2009 – 2013). Piaty lektor v poradí bol 
doc. Dr. Strašimir Canov, historik, ktorý na PU v Prešove pôsobil podobne ako 
jeho kolegovia štyri roky (2013 – 2017). Jemu patrí niekoľko prvenstiev: prvý rok 
2013/14 ešte prednášal na bývalej Katedre slavistiky Filozofickej fakulty PU, bol 
svedkom transformácie katedry slavistiky na katedru stredoeurópskych štúdií ako aj 
organizačného preradenia lektorátu do pôsobnosti Ústavu jazykových komptencií 
pri rektoráte PU a napokon iniciátorom spolupráce lektorátu bulharského jazyka pri 
rektoráte PU s Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry PU. 

Pripomenutie si 20. výročia založenia bulharského lektorátu na Prešovskej 
univerzite v Prešove si nenechala ujsť ani prof. dr. Ivelina Savova, bývalá dekanka 
Fakulty humanitných vied ŠU (2008 – 2016) a profesorka bulharistiky, ktorá vždy 
podporovala túto dlhodobú spoluprácu medzi našimi dvoma univerzitami a ktorá 
ešte ako dekanka navrhovala, aby sa v budúcnosti rozšírila o nové formy štúdia 
a výskumu slovensko-bulharských a bulharsko-rusínskych kontaktov v oblasti 
jazyka, literatúry, histórie a kultúry. V tomto kontexte nemožno nespomenúť, 
že pozvanie na konferenciu prijala tiež diplomatická predstaviteľka Bulharskej 
republiky na Slovensku: Jej Excelencia Margarita Ganeva, mimoriadna 
a splnomocnená veľvyslankyňa, ktorá sa významnou mierou zaslúžila o zachovanie 
lektorátu bulharského jkazyka na Prešovskej univerzite. Jej prítomnosť na 
konferencii ako aj zloženie bulharskej delegácie svedčí o tom, že naša partnerská 
Šumenská univerzita biskupa Konštantína Preslavského v Šumene si veľmi váži 
spoluprácu medzi našimi univerzitami a že ju aj v budúcnosti bude všestranne 
podporovať. 

7.1. Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, 
PhD., schválil návrh organizačného výboru konferencie a rozhodol sa udeliť pri 
tejto slávnostnej príležitosti Pamätnú medailu PU týmto vzácnym hosťom: 

Jej Excelencii Margarite Ganevej, mimoriadnej a splnomocnenej 
veľvyslankyni

Bulharskej republiky na Slovensku, za zásluhy o rozvoj slovensko-bulharskej 
spolupráce v oblasti vysokého školstva, kultúry a vedeckého výskumu.

Prof. Dr. Iveline Savovej, dekanke Fakulty humanitných vied Šumenskej 
univerzity (2008 - 2016), za mimoriadne zásluhy o rozvoj bulharistiky na PU 
v Prešove.

Prof. Dr. Nadke Nikolovej, zakladateľke lektorátu bulharského jazyka na PU
v Prešove (1996 – 2001), za významný prínos k rozvoju slovensko-bulharskej 

spolupráce medzi PU v Prešove a ŠU v Šumene.
Doc. Dr. Mladenovi Enčevovi, lektorovi bulharského jazyka na PU v Prešove 
(2001 – 2005), za významný prínos k rozvoju slovensko-bulharskej 

spolupráce medzi PU v Prešove a ŠU v Šumene.
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Dr. Nikolajovi Nikolovovi, lektorovi bulharského jazyka na PU v Prešove 

(2005 – 2009), za významný prínos k rozvoju slovensko-bulharskej spolupráce 
medzi PU v Prešove a ŠU v Šumene.

Prof. Dr. Dobrine Daskalovej, lektorke bulharského jazyka na PU (2009 
–2013), za významný prínos k rozvoju slovensko-bulharskej spolupráce medzi PU 
v Prešove a ŠU v Šumene.

Doc. Dr. Strašimirovi Canovovi, lektorovi bulharského jazyka na PU 
v Prešove (2013 – 2017), za významný prínos k rozvoju slovensko-bulharskej 
spolupráce medzi PU v Prešove a ŠU v Šumene. 

Pamätné medaily odovzdal našim vzácnym hosťom prof. PhDr. Milan 
Portik, PhD., prorektor pre vedu, výskum a aktreditáciu, srdečne zablahoželal 
vyznamenaným vo svojom mene i v mene pána rektora a v krátkom príhovore 
vyjadril nádej, že táto úspešná slovensko-bulharská spolupráca medzi oboma 
partnerskými univerzitami sa bude naďalej rozvíjať aj v budúcnosti. 

7.2. Z referátov, ktoré odzneli na spomínanej vedeckej konferencii, 
organizátori pripravili recenzovaný zborník pod názvom: DYNAMICKÉ 
PROCESY V SÚČASNEJ SLAVISTIKE. Zborník príspevkov z medzinárodnej 
vedeckej konferencie 3.-4. novembra 2016 pri príležitosti 80. narodenín doc. PhDr. 
Vasiľa Jabura, CSc., a 20. výročia založenia lektorátu bulharského jazyka na PU. 
Edit. K. Koporová. Ved. redaktorka J. Dudášová. Acta Universitatis Prešoviensis. 
Slavistický zborník 2. Prešov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016. 362 s. 
ISBN 978-80-555-1638-7.12 Medzinárodná vedecká konferencia poskytla priestor 
aj na rokovanie o posilnení slavistiky, bulharistiky a rusinistiky na PU v Prešove, 
o rozšírení spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Šumenskou 
univerzitou v Šumene ako aj ďalšími zahraničnými univerzitnými a akademickými 
pracoviskami, z ktorých pricestovali účastníci podujatia.

Spolupráca medzi lektorátom bulharského jazyka zaradeným v Ústave 
jazykových kompetencií a Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry pokračuje aj 
v súčasnosti. Na medzinárodnej vedeckej konferencii 20 rokov vysokoškolskej 
rusinistiky na Slovensku v dňoch 17.–19.10.2018, ktorú náš ústav organizoval pri 
príležitosti 20. výročia vysokoškolskej rusinistiky. Na konferencii sa zúčastnili 
mnohí zahraniční hostia, z toho dvaja účastníci zastupovali bulharskú vedu: doc. 
Dr. Snežanka Velikova, lektorka bulharského jazyka zo Šumenskej univerzity 
v Šumene (2017 – doteraz), a Dr. Kostadin Kostadinov z Vedeckovýskumného 
pracoviska BAV vo Veľkom Tărnove. Ich referáty spolu s ostatnými príspevkami 

12 V bulharistickej sekcii odzneli tieto referáty:
САВОВА,  Ивелина: Квазититулы vs. титулы в современном болгарском языке  (s. 256-267).
ДАСКАЛОВА,  Добрина: За типологията и ролята на конотациите в медийни текстове  
(s. 268-281).
НИКОЛОВА, Надка: Характерные черты формирования новоболгарского литературного 
языка (s. 282- 290).
НИКОЛОВ, Николай: Предложната реприза в българския и словашкия език  (s. 301-321).
ЕНЧЕВ, Младен: Поезията на Петко Р. Славейков и детският фолклор в контекста на 
литературната комуникация (s. 322-331).
ЦАНОВ, Страшимир: Смъртта на цар Самуил в българския исторически роман (332-
342). 
СТЕФАНОВА, Марияна: Обръщенията като маркер за учтивост в българското речево 
общуване (s. 291-300)
DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, Júlia: Fonologický systém spisovnej slovenčiny a spisovnej 
bulharčiny z typologického hľadiska (s. 343-360)
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budú publikované v zborníku 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku. 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 17.–19.10.2018. Edit. 
K. Koporová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Ústav rusínskeho jazyka 
a kultúry 2018. ISBN 97880-555-2081-013

8.0. Predstavili sme dejiny úspešného lektorátu bulharského jazyka na 
Prešovskej univerzite v Prešove v jeho rôznych podobách v priebehu dvadsiatich 
štyroch rokov jeho činnosti. Bulharský lektorát sa etabloval na PU v Prešove 
v akad. roku 1996/1997 ako druhý lektorát bulharčiny na Slovensku. Každý lektor 
je vyslancom svojej krajiny, ktorému leží na srdci dobré meno svojej alma mater, 
ale aj svojej materskej krajiny. Vážime si, že z Katedry bulharského jazyka Fakulty 
humanitných vied Šumenskej univerzity biskupa Konštantína Preslavského vždy 
prichádzali vysoko kvalifikovaní odborníci, ktorým záležalo na tom, aby sa na 
Prešovskej univerzite vybudovali dobré základy bulharistiky. To sa im v plnej miere 
podarilo, lebo bulharský lektorát predstavuje v súčasnosti pevnú súčasť ponuky 
štúdia pestrej mozaiky študijných odborov a predmetov na Prešovskej univerzite 
v Prešove. Na základe dlhoročnej činnosti lektorátu bulharského jazyka na PU 
v Prešove môžeme konštatovať, že lektorát vynikajúco plní svoje poslanie v oblasti 
pedagogickej, vedeckovýskumnej i organizačnej činnosti. Prispieva k tomu aj 
spolupráca s Velvyslanectvom Bulharskej republiky a s Bulharským kultúrnym 
inštitútom so sídlom v Bratislave, ako aj so Spolkom Bulharov v Košiciach 
a Prešove. Všetky tieto inštitúcie tvoria spolu s lektorátom bulharčiny jeden 
nerozlučný celok, ale každá z nich prispieva svojím dielom aktivity k vzájomnej 
slovensko-bulharskej spolupráci a k rozvíjaniu aj prehlbovaniu slovensko-
bulharských vzťahov a kontaktov. 

Citovaná literatúra

Kronika 2013: Kronika Katedry slavistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 
v Prešove (1993–2013).  
Dudášová-Kriššáková 2009: Dudášová-Kriššáková, Júlia. Z dejín katedry 
slavistiky. – In: Slavistika v premenách času (štúdie z jazykovednej a literárnovednej 
komparatistiky). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23.–24. 
apríla 2009. Ved. red. Júlia Dudášová. Acta Universitatis Prešoviensis. (Slavistický 
zborník 1). Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, s. 410–427. ISBN 
978-80-555-0041-6
Dudášová-Kriššáková 2012: Dudášová-Kriššáková, Júlia. Dejiny slavistiky na 
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [(1959) 1993–2009]. – In: 
Slovenská slavistika včera a dnes. Ed. Peter Žeňuch. Bratislava: Slovenský komitét 
slavistov · Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, s. 114–137. ISBN 978-80-89489-
05-3
Dudášová-Kriššáková 2015: Metamorfózy prešovskej slavistiky v slovenskom 
a slovanskom kontexte. – In: Slavistika · Areálová slavistika · Stredoeurópske štúdiá. 
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Literárnovedný zborník 48. 
Ed. M. Mitka. Prešov. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 10–69. 
ISBN 978-80-555-1328-7

13 ВЕЛИКОВА, Снежанка: Медийното присъствие на русините в интернет  новинарски 
издания (s. 300-312).
КОСТАДИНОВ, Костадин: Българското присъствие в Карпатска Рус (IX – XI в)  и 
началото на русинския етногенезис  (s. 238-251).
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БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ИСТОРИЯ, 

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ

Димитрина Лесневская
Университет за национално и световно стопанство – София

BULGARIAN COMMERCIAL CORRESPONDENCE – HISTORY, CURRENT 
STATUS, DEVELOPMENT TRENDS

Dimitrina Lesnevskaya
University of National and World Economy – Sofia

Abstract: Bulgarian commercial letters have a rich history. The article tracks the 
development of the Bulgarian epistography as part of the Bulgarian rhetoric. In the Bulgarian 
revival epistography letters differ by genre – personal, commercial, official. We distinguish 
between several stages of development of Bulgarian trade correspondence. Modern Bulgarian 
trade correspondence have been standardized within the framework of international commercial 
correspondence. There are new types, such as advertising letter.

Keywodrs: соmmercial letter, еpistography, advertising letter

Българската ТК представлява цялостна динамична система в рамките 
на националната българска култура и националните епистоларни традиции. 
В ХIХ век епистоларният жанр става част от духовния климат на българското 
Възраждане, като участва в жанровото изграждане на новата национална 
литература. Възниква и се оформя официално-деловият стил в рамките на 
формиращия се новобългарски литературен език. Търговските писма са подвид 
делови писма – документи със стопанско-правно значение, осъществяващи 
писмена комуникация с цел – извършване на търговска сделка. 

Първите български писмовници (сборници на образци на лични и 
търговски писма, счетоводни книги, финансови документи) са резултат от 
бурното развитие на народната просвета и култура в периода на Възраждането. 
Мощното национално движение на просветата се развива паралелно с движението 
за църковна независимост. Създават се нови светски български училища. 
Дейността на българските възрожденски просветители Васил Априлов, Неофит 
Рилски, Неофит Бозвели, Петър Берон, Константин Фотинов, Панайот Хитов, 
Петко Славейков, Найден Геров е насочена към спасяване на националното 
наследство (богослужебни книги, търговски дневници, писмовници), а така 
също към съставяне на учебници. След Рибния буквар на Петър Берон от 1824 г. 
се създават редица нови учебници, сред които Послателника на Неофит Бозвели 
от 1835 г., който е първият печатен сборник на българската епистография.

Именно писмовниците, наред с реториките, кулинарните книги и 
възпитателните ръководства, изразяват прагматичната насоченост на културата 
на Възраждането. Следвайки епистоларните традиции на Европа и Русия, 
епистографията на Възраждането играе важна роля в оформянето на българския 
мироглед и националните културни ценности. 

В България епистоларният жанр съществува от създаването на българската 
държава (царските грамоти: Рилска грамота на цар Иван Шишман /1371-1393/ 
и др.). Съвременната българска делова кореспонденция, в частност търговската 
кореспонденция, продължава националните традиции на епистоларния жанр в 
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България, датиращ от епохата на Възраждането. В развитието на българската 
делова кореспонденция разграничаваме следните пет етапа: 

I. Епоха на Възраждането – създаване на писмовниците (XIX в.);
II. Ускорено развитие след Освобождението до установяването на 

народната власт (1878 – 1944.); 
III. Стандартизация по време на народната власт до началото на прехода 

(1944 - 1991) 
IV. Преходен период (1992 – 2000); 
V. Съвременна електронна кореспонденция (2001 – 2018). 
В историко-хронологичен аспект българският епистоларен жанр 

изминава различни етапи на развитие: от първия печатен писмовник на Неофит 
Хилендарски Бозвели – Славеноболгарский предручний Послателник, Крагуевац, 
1835 г. – до електронните делови документи в наши дни [Лесневска 2010]. 

Първите български писмовници са плод на българската възрожденска 
култура и развитието на просветното движение през Възраждането. Българската 
старопечатна книжнина се разраства. Движението на новобългарската просвета 
се развива паралелно с движението за църковна независимост. Твърде често 
водачите и дейците в църквата са едни и същи (Неофит Бозвели). В началото на 
19 век се изграждат модерни светски български училища. След Рибния буквар 
се създават нови буквари и учебници, сред които е и Послателника на Неофит 
Бозвели. 

Възрожденската епистография полага основите на българския 
епистолярен жанр както в приложен, така и в теоретичен план. През първата 
половина на XIX в. в книжовния живот на българите се появяват нови жанрове. 
Обособява се учебникарско направление, в което се съсредоточават усилията 
на възрожденската книжовна интелигенция, такива като Петър Берон, Неофит 
Рилски, Емануил Васкидович, Васил Априлов, Неофит Бозвели и др. 

Други известни възрожденски писмовници са „Писменик общополезен на 
секого единородного ми болгарина от кой и да е чин и возраст, сочинен според 
днешний-а писмописателен способ”, Белград, Княжеско-Сербска Типография, 
1835 – автор Христаки Павлович Георгиев-Дупничанин (1804-1848); „Български 
разговорник”, Смирна, Печатница Л. Дамянова, 1845 от Константин Георгиев 
Фотинов; „Писмовник”, Зеуман, 1853 – автор Сава Доброплодни; „Краткий 
най-новый писмовник”, Букурещ, 1856 от Г. Я. Икономов – Дупничанина и др.

Вторият етап на развитието на деловата кореспонденция след 
Освобождението до установяването на народната власт (1878 – 1944) е характерен 
с активизиране на такива жанрове като декларации, закони, разпоредби, 
дипломатически циркуляри, ноти, манифести. Създават се сборници, съдържащи 
автентични официални писма: 

„Кореспонденция на министерството на външните работи – 1881-1882 
– дипломатически ноти, телеграми, писма”, София, 1883; 

„Кореспонденция по сръбската война”, София, 1886; 
„Кореспонденция по въпроса за съединението”, София, 1886 и др.
В 1936 г. е приет „Закон за търговските книги”, который отменяе 

«копирните книги», въведени съгласно предишния закон – „Закон за търговските 
книжа”, 1921). 

Законът от 1936 г. слага началото на съвременния документооборот: 
входящи и изходящи дневници. 
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В третия период на развитието на деловата кореспонденция по време 

на народната власт (1944 – 1991) се изгражда строга нормативно-методическа 
база на документацията. През 1973 г. е приета «Единна Държавна Система 
за Деловодство» – EГСД. През 1978 г. се утвърждава документа «Български 
Държавен Стандарт – БДС 6.25.4.00-78 „Единна система за унифицирана 
управленческа документация. Документация по деловодство и архивно 
дело. Формуляри-образци». София -1978. През 80-те години се утвърждава 
нов български Държавен Стандарт: БДС 6.25.1-86 „Унифицирани системи 
за управленска документация. Система за документация по деловодство и 
архивно дело. Формуляри-образци”. София, 1987. Издадени са сборници и 
учебници, отразяващи стандартизираното деловодство: Т. Трифонов, Д. Минцев, 
Н. Макариев. « Документознание, деловодство и архив на социалистическите 
учреждения и организации» . С., 1973; Г. Дечев, Г. Хекимов. „Кореспонденция. 
Учебник за икономическите техникуми”. С, 1969.

В четвъртия преходен период на развитието на деловата кореспонденция 
(1992 – 2000) с появата на пазарната икономика и частния бизнес се слага 
началото на съвременното деловодство с по-голяма свобода, нови жанрове, нови 
европейски тенденции. Първа разработка на съвременната делова кореспонденция 
е книгата „Бизнескореспонденция”, С., 1995 на Ангел Железаров. Обновената 
българска търговска кореспонденция обслужва дейността по осъществяване на 
търговската сделка и покупко-продажбата.

В настоящия пети период от развитието на деловата кореспонденция (2001 
– 2018) се появяват нови жанрове, като рекламното писмо, благотворителност, 
Спонсориране и др.

В епохата на глобализацията българската електронна търговска 
кореспонденция се хармонизира и синхронизира с европейската и американската 
бизнес кореспонденции.

В лингвостилистичен аспект търговската кореспонденция (ТК) е преди 
всичко епистоларен жанр (греч. Epistole – письмо, послание) от древността, 
който се развива съгласно културно-историческите епистоларни традиции и 
национална култура на страната. Писмото е първичен жанр на разговорната реч 
в писмена форма, то се приспособява и трансформира към всяка дискурсивна 
ситуация (включително ситуацията на търговската сделка: търговските писма).

Писмата се подразделят на делови (административни и търговски) и 
частни (официални и неофициални / лични). 

Епистоларният жанр е междустилов, хибриден жанр, който заема 
периферията на различните функционални стилове, поради което не се 
приравнява към отделен функционален стил. 

Характерна особеност на текста на писмото е съчетанието на монологичната 
и диалогичната реч, изразяващо се в наличието на два задължителни реквизита: 
адресант (автора на писмото, от чието име е текстът) и адресат (получателя на 
писмото, към който е насочен текста). 

В аспекта на комуникативната стилистика, основател на която е руската 
Томска школа, с титуляр професор Н.С.Болотнова, писмото се разглежда като 
епистоларен дискурс, който се анализира през призмата на комуникаторите: 
адресанта (отправителя) и адресата (реципиента, възпринимателя). 

Като основен обект на комуникативната стилистика, дискурсът 
представлява междудисциплинарна, комплексна комуникативна дейност в 
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комуникативно-прагматичното пространство, която не се идентифицира с 
понятието «стил». Дискурсът илюстрира проява на живота на човешките 
общности, тяхната социална практика, както духа на времето. 

Епистоларният дискурс (ЕД) се характеризира с ясно изразена регулативна 
функция, изразена чрез въздействие върху адресата по особен моно-диалогичен 
начин. 

Така, феноменът „регулативност” (теорията за регулативност на текста 
е една от теоретичните основи на руската Томска школа на комуникативната 
стилистика) като единица на комуникацията, системно качество и функция на 
текста, има своя специфика в ЕД, породена от пряката зависимост на текста на 
писмото от екстралингвистичните фактори (повод и мотив на писмото, цел на 
автора, тематика, жанрово-стилова форма, характеристика на комуникаторите 
и т.н.). Именно регулативността осигурява ефектът на въздействие на текста 
върху адресата

Епистоларният текст притежава стилова гъвкавост и дискурсивна 
хибридност. Въпреки споменатите по-горе признаци епистоларният текст 
съхранява своята инвариантност, що се касае до форма, реквизити, основни 
жанрове и стилови характеристики. Като устойчив, узуален (твърдо закрепен 
в исторически и национално-културен план) жанр, писмото функционира във 
всички сфери на комуникацията, запазвайки своите инвариантни структурни и 
стилистични признаци, своите най-общи структурно-смислови модели. 

Спецификата на регулативността на българската ТК (т.е. ефектът на 
въздействие на текста върху адресата) е в контекста на националната българска 
култура, националните епистоларни традиции и делови етикет, където основен 
признак е добре изразената делова вежливост (чрез характерни езикови маркери: 
обръщения, словесни формули, типове синтактични конструкции, текстови 
особености). 

Така, концепцията на комуникативната стилистика, като нов комплексен 
подход, интегриращ когнитивния, комуникативния, лингвокултурологичния, 
лингвопрагматичния и др. стилистични аспекти, изследва текста от 
антропоцентрична и социокултурна гледни точки, което дава възможност 
за изследване на ЕД в рамките на цялата съвкупност от детерминиращи го 
лингвистични и екстралингвистични фактори. 

В диахронен разрез, запазвайки своите структурно-стилистични 
признаци на епистоларен текст (устойчива композиция, означаване на адресант 
и адресат, обръщение към адресата, подпис на адресанта, делови етикет), 
българската ТК се развива и изменя. В съвременните условия на глобализация и 
интеграция българската ТК постепенно се обновява, активизира, хармонизира и 
синхронизира с европейските и световните образци на ТК. 

Освен като епистоларен дискурс, търговските писма могат да се разглеждат 
като подвид на деловия, официално-деловия, и икономическия дискурси. 

Във функционално-стилистичен аспект ТК заедно с административната 
преписка формират административно-канцеларски подстил на функционалния 
официално-делови стил, разполагайки се в неговата периферия, като ядрото 
е представено от закони и законови документи (руска Пермска школа на 
функционалната стилистика с основател проф. М. Н. Кожина; годишен сборник 
«Стереотипность и творчество в тексте». Пермски държавен университет – 
редактор проф. М. П. Котюрова).
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Дискурсивно-стилистичният подход синтезира функционално-

стилистичния и дискурсивния подходи. Обединявайки комуникативната и 
функционалната стилистика, дискурсивно-стилистичният подход разглежда 
стереотипността на речта като поле с ядрено-периферна структура, където 
ядрото е устойчивият елемент, пряко обусловен от екстралингвистичните 
стилообразуващи фактори и изразен с езикови маркери, формиращи стиловите 
черти, а периферията е с открит състав на езиковите единици и с ограничена 
обусловеност от екстралингвистични нестилообразуващи фактори. 

Стилистичните признаци делови и официален на ТК се разграничават, 
като оформят своеобразна парадигма [Лесневска 2002]. Понятието делови 
е свързано с такива взаимосвързани признаци (стилови качества), като: 
оперативност, лаконизъм, точност, ясност, конкретност, извършване на действия 
от изпълнителен характер, насоченост към поддържане на добри партньорски 
отношения. 

Стиловият признак добри партньорски отношения при ТК е свързан 
с концепта толерантност (активна търпимост, съзнателно отношение на 
адресанта към адресата). Така например, напомнителните писма при забавяне на 
отговор, плащане, експедиция на стока и др. са израз на концепта толерантност 
в рамките на ТК. 

Като основни конститутивни качества, посочените делови стилистични 
признаци се реализират в ТК на всички езикови равнища: в лексикален план – 
употреба на професионална търговска лексика, икономическа и административна 
терминология; в морфемно-словообразувателен план – употреба на абревиатури; 
в морфологичен план: употреба на местоимения, числителни, перформативни 
глаголи, означаващи цел, а така също глаголи, изразяващи изпълнителски 
действия; в синтактичен план: прости и сложни изречения с различни предлози 
и съюзи, изразяващи цел, причина, условие, отстъпка, време, място и др.; в 
текстови план: монотемност и др. 

Стиловият признак официалност на ТК се изразява с паравербални 
средства, които се регулират чрез държавните стандарти (емблема – лого на 
фирмата, избор на бланка, регистрационен номер и др.). Вербални средства 
на официалността са канцеларизмите, деловите клишета, собствените лични 
и географски имена, а така също модалните конструкции, осигуряващи 
императивната функция и семантиката на необходимост. Официалността се 
изразява чрез обръщенията и формулите на деловия етикет, изпълняващи 
комуникативно-регулативна функция. 

Книжният характер на изказа (употреба на обособени деепричастни 
и причастни конструкции, устойчиви глаголно-именни словосъчетания – 
перифрази, производни предлози и др.) също допринася за официалността на 
текста.

На текстово равнище стиловият признак официалност на ТК се реализира 
чрез модела на текста, типизирания комплекс от реквизити, композицията, а 
също така и чрез паравербални средства (графики, шрифтове). 

Стиловият признак официалност е свързан с такива стилови качества 
като ясност, строгост, книжност, етикетност, вежливост, стандартност, 
императивност, регулативност. В съвременната епоха се наблюдава цялостно 
демократизиране на изказа на ТК, умерена книжност и строгост, формулите за 
вежливост са опростени, но задължително присъстват. 



Отговорността пред езика
Българската ТК се подразделя на писма-документи и прости писма. 

Писмата-документи имат юридическа сила и се използват при сключването 
на търговска сделка. Писма-документи са запитването, офертата, поръчката, 
рекламацията и техните отговори. Простите писма съпровождат търговските 
операции на различини етапи от покупко-продажбата на стоката. Към простите 
писма спадат и рекламните писма, които са хибриден жанр на официално-
деловия и публицистичния стилове. В ядрено-полевата структура на ТК ядрото 
представляват писмата-документи, носители на основните стилови черти на 
ТК: официалност, стандартност, точност, ясност, конкретност, императивност, 
краткост, повишена етикетност; периферията е заета от простите писма. 

Съвременната българска ТК има строго определена структура (композиция), 
формат (бланки по стандартни образци, определени от държавните стандарти 
и държавната система за деловодство), задължителни реквизити – структурно-
семантични блокове, съдържащи самостоятелна текстова информация: адрес на 
подателя (адресант), адлес на получателя (адресат), регистрационни индекси, 
номер и дата на писмото (Наш знак), номер и дата на писмото, на което се отговаря 
(Ваш знак), анотация (относно), обръщение, текст, заключителна формула на 
любезност, подпис (длъжност, личен подпис, разшифровка), приложение, копие. 

Съвременната българска ТК се различава от тази на административната 
/ делова преписка (доклади, отчети, протоколи, справки, служебни бележки, 
удостоверения, молби, жалби, пълномощни, декларации, мотивационни писма, 
автобиографии) със своята като цяло умерена официалност, възможно наличие 
на емоционалност, изразяване на мнение и излизане от клишето основно 
при простите писма, стремеж към максимална стегнатост и лаконичност 
на изложението, подчертана вежливост и етикетност. Според вида на 
търговското писмо (просто писмо, писмо-документ) и неговия жанр, рамката 
на композиционната структура е различна: свободното запитване, например, 
варира по композиция, съдържание и езикови средства, докато писмата на 
банковите институции относно извършваните банкови операции са със строго 
определена текстова структура и съдържание. Рекламното търговско писмо 
като хибриден жанр съдържа оценъчност и емоционалност; то е с по-свободна 
текстова форма и синтактичен строй на изреченията, допуска се образност на 
езика - фразеологични метафори и др. 

Съвременната българска ТК се подразделя на два сектора: I. Подготовка 
на търговската сделка (писма за проучване на пазара, свободни запитвания и 
отговори, свободни оферти и отговори, писма при обявяване на търг, търговски 
препоръки, рекламни писма; II. Изпълнение на търговската сделка (конкретни 
запитвания и отговори, твърди оферти, поръчки и отговори на поръчки, 
доставки и транспорт, застраховки, митница, плащания, счетоводство, банки, 
рекламации, арбитраж, напомнителни писма). Така, екстралингвистичният 
фон на дискурса на търговската сделка формира разнообразните дискурсивни 
жанрове и поджанрове на ТК. Главни комуниканти на ТК са продавачът и 
клиентът, доставчитък и потребителят.

От лингвосоциокултурен аспект, епистоларният дискурс, в частност 
ТК, като подвид на официално-деловия дискурс, се характеризира с баланс 
между стереотипността и творчеството. Съвременната българска ТК е в 
процес на хармонизиране и синхронизиране с европейските и световни 
образци, като същевременно запазва своята национална специфика. Именно в 
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текстовете на търговските писма проникват и постепенно се асимилират новите 
икономически термини и терминологични съчетания – интернационализми, 
напр. международната търговска терминология на ИНКОТЕРМС (International 
Commercial terms) – световни търговски условия за изпълнение на международна 
търговска сделка.

От функционално-стилистичен аспект съвременната българска ТК 
реализира умерена официалност (официално начало), засилено делово начало 
(делови стилови качества), подчертана регулативност.

Когнитивно-дискурсивният подход определя концептът толерантност 
като добре изразен в ТК, напр.: наличие на прецизно разработени в българската 
практическата стилистика напомнителни търговски писма. 

Ядрено-периферната структура на ТК осигурява устойчивост на стиловите 
черти в ядрото (търговските писма-документи), и гъвкавост – възможност за 
хибридност, развитие и промяна в периферията (простите търговски писма). 

В учебно-методически аспект деловата кореспонденция заема важно 
място в практическата стилистика и приложна лингвистика. В чуждоезиковото 
европейско тестиране за равнище на владеене на език, деловата кореспонденция 
е включена в базовото, средното и напредналото нива: В1, В2, С1. В общата 
Езикова рамка за ниво на владеене на специализан бизнес-език именно 
търговската кореспонденция е включена като съществен елемент наред с 
търговската реклама и вестникарската бизнесхроника в нивата В1, В2, С1. 
Това участие на кореспонденцията в Европейското Езиково Портфолио издига 
нейния престиж и позиция в лингводидактиката и налага отделяне на повече 
внимание в родноезиковото обучение както в училище, така и във висшите 
учебни заведения. 

В българските икономически вузове търговската кореспонденция (ТК) 
е основен елемент на бизнес-езика (Business Language) при обучението по 
чужди езици за професионални цели (език за специални цели – Language for 
Specific Purposes) , модул бизнес. Като синтез на лингвистиката и методиката на 
преподаване на чужди езици, езикът за специални цели представлява ефективно 
средство за формиране на чуждоезикова професионална компетенция. 

При преподаването на търговска кореспонденция на чужд език 
съпоставянето с родната българска кореспонденция е задължителен елемент, 
тъй като текстът на търговското писмо се състои от фрази-клишета, специфични 
за всеки език, които не се превеждат дословно. Съпоставителният анализ на 
формата и комплекса от реквизити на чуждоезиковата и родната търговски 
кореспонденции, двустранният превод осмислят преподаването по чужд бизнес-
език, подпомагат за придобиване на писмени умения за съставяне на бизнес-
кореспонденция едновременно на български и чужд език [Лесневска 2011]. 

Със своя лексикален конгломерат от търговски, икономически и делови 
термини, с пъстрото съчетание на изрази от търговската практика и официално-
делови етикетни клишета с фиксирано разположение и формат, ТК привлича 
внимание при преподаването. Интересен е новият хибриден вид рекламни писма, 
които заемат граничната зона между ОДС и функционалния публицистичен 
стил . Рекламните писма на чужд и роден език съдържат изразителни метафори 
на съвременната търговска реклама и са актуални както в теоретичен, така и в 
прагматичен план като елемент на маркетинга.

В родните висши и средни икономически и търговски школи (университети, 
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специализирани техникуми и колежи) преподаването на съвременна българска 
ТК е задължителна дисциплина. 

От аспекта на лингводидактиката, лингвоикономиката и комуникативната 
стилистика смятаме за възможно да въведем дискурс на търговската сделка като 
жанр на икономическия дискурс. Съвременната българска ТК заема ключова 
позиция в дискурса на търговската сделка, реализирайки търговската, в частност, 
външнотърговската сделка.

Съвременната българска ДК се утвърждава в настоящия период с 
обновен по-свободен език, където е възможно изразяване на субективност и 
емоционалност. Характерна особеност е повишената етикетност, липсваща 
в този си вид в тогавашната стопанско-правна кореспонденция. Признакът 
повишена етикетност е главна особеност за европейската и американската ДК. 
В съвременната българска ДК повишената етикетност се изразява на лексикално 
ниво със специални думи, изрази и устойчиви глаголно-именни словосъчетания 
(най-любезно Ви каним), на морфологично ниво (превъзходна степен), на 
синтактично ниво (условни конструкции, изразяващи учтивост), на текстово 
ниво (отделни задължителни реквизити - формули за вежливост). 

Новият жанр рекламно писмо се характеризира с по-свободен език 
(наличие на въпроси, възклицания и др., привличащи вниманието на читателя). 
Характерен признак на рекламното писмо е оценъчната субективност и 
емоционалност. Рекламното писмо е близо до рекламата по своите функции и 
език, поради което то заема граничната периферна зона на ДК. Изключително 
богати в езиково отношение рекламните писма в областта на бизнеса и туризма 
илюстрират нагледно възможностите на съвременното делово писмо [Лесневска 
2009].

В условията на глобализацията и възможностите на електронната поща 
и Интернет значението на деловата кореспонденция, в частност българската 
търговската кореспонденция, като средство за комуникация, търговски 
преговори, сътрудничество в областта на туризма, бизнеса и дипломацията 
нараства и се налага със своята масовост и достъпност. 
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Мелитопол (ʼград на медаʼ) е сред големите градове в степите на Таврия 
със стратегическо положение по коридора Азовско море – Крим. По тези места 
от 7. в. пр. Хр. последователно живеят номадски народи: скити, хуни, авари, 
хазари, печенеги, кумани, татари. През 1783 г. територията става част от Руската 
империя. Основаването на града с днешното му име е между 1784 и 1814 г. 
Кръстопътното място на града привлича хора и инвестиции, той се превръща в 
промишлен и културен център на региона, а историята и растежът му са много 
динамични. Той дава много жертви по време на глада (1921-1922 и 1932-1933), 
на сталинските репресии и Втората световна война (масови разстрели на евреи, 
концентрационни лагери по време на немската окупация, продължителна битка 
за освобождаването му). 

Мелитопол е град, който в много отношения си прилича с други 
украински градове - исторически многонационален, с развита икономика в 
миналото и многобройни проблеми в постсъветско време. Въпреки това не 
случайно Мелитопол е един от първите украински градове, които активно се 
стремят да променят съществуващите стереотипи за един мултикултурен град. 
В основата на модела на такава промяна са принципите на мултикултурализма и 
европейските практики за изграждане на нов тип градска общност.

Населението на града е 158 хил. души. Миграционните процеси след 
военния конфликт с Русия и анексията на Крим (2014) увеличават непрекъснато 
броя му. Важна демографска особеност е, че Мелитопол е младежки и студентски 
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град (25,6% от жителите му са деца и 17,1% - учещи се в различна образователна 
степен). Дългогодишната история на университетите в града привлича млади 
хора не само от Запорожието, но и от регионите на Херсон и Днепропетровск, а 
също и от Крим. Мелитопол е известен със своето историческо и етнокултурно 
наследство, като от векове играе ролята на регионален център и кръстопът 
на различни народи и култури. Имената на философа идеолог, публицист и 
издател Дмитрий Донцов, художника Александър Тишлер, кинорежисьора и 
сценарист Григорий Чухрай и на други мелитополци са част от украинската и 
световната история. В разнообразието на културния живот на града се открояват 
събития, като Фестивалът на младоженките, конкурсът „Мис и Мистър 
Мултикултурност“, уникалните фестивали „Таврийски сурми“ ʼТромпетите на 
Таврияʼ, „Черешнево“, „Медово“.

Градът на меда и черешите, който днес е широко известен както в Украйна, 
така и далеч зад границите й, е уникално място, в което различни етнически групи 
и националности и вероизповедания живеят в хармония повече от 230 години и 
са пример за добросъседско взаимно уважение. В града са регистрирани над 20 
националнокултурни дружества, обединени в обществената организация „Съвет 
на националните общества в Мелитопол“, в чийто състав са Българското културно 
дружество „Балкан“ и Дружество на кримските българи. Градът участва успешно 
в програмата на Съвета на Европа „Мултикултурни градове“, приета през 2008 
г., обхващаща целия европейски континент от Атлантическия бряг до Урал и 
посветена на решаването на проблемите както на историческото разнообразие, 
така и на съвременните миграционни процеси. Това предизвикателство дава 
тласък на културните и образователните инициативи в градските многоетнични 
пространства. Мелитопол като град с постижения в мултикултурните политики 
бе представен в европейските институции в Страсбург, Лион и Брюксел и стана 
известен със запазената си мултикултурна марка.

На територията на съвременния Мелитопол най-голям брой са украинците, 
руснаците и българите. Таврийските българи, преселени тук от Бесарабия преди 
156 години, са обект на активна политика от страна на официалните институции 
в прародината си и на дипломатическата мисия в Киев (вж. Причерноморски 
българи 2010, Приазовски българи 2012). На официални визити тук са били 
делегации на Парламента, Правителството и Президентството. Република 
България е сред първите страни, признали независимостта на Украйна. 
Политическата активност на България на международната арена, засилването 
на двустранните отношения със съседните страни показват, че България 
играе водеща роля на Балканите. Като се има предвид, че Украйна придава 
голямо значение на осигуряването на стабилност и сигурност на Балканите, 
българският вектор във външната политика на Украйна е достатъчно значим. 
Българската общност в Мелитопол, подкрепяна активно от институциите в 
България, е особено активна през последните години. Членството на страната 
в Европейския съюз се отрази положително и на дейността на българските 
дружества. Българският европейски опит е ценен и приложим и за останалите 
национални и конфесионални общности в града.

Дружество „Балкан“ активизира дейността си, която с финансовата 
и методическата помощ на България се изразява в концертна дейност на 
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фолклорния ансамбъл с две възрастови формации, а от миналата година 
функционира Културно-образователен център „Св. св. Кирил и Методий“, чиято 
дейност се подпомага от лектора по български език, литература и култура в 
Мелитополския университет „Богдан Хмелницки“. В българските университети 
ежегодно постъпват в трите степени на висшите образователни програми членове 
на българската диаспора от Мелитопол и региона. Младите хора, завършили 
висшето си образование в България, започват да се завръщат. На регионално 
ниво подкрепата на България дава видими резултати в сътрудничеството между 
Мелитопол и Сливен. Таврийските българи тук и в Приазовието са бежанци 
главно от няколко сливенски села.

Чрез дипломатическата си мисия в Киев и визионерската политика 
на посланик Красимир Минчев Р България разгърна мащабна програма за 
укрепване на двустранните отношения на всички нива на обществения живот.

Мелитопол е научен, образователен и методичен българистичен център 
в региона на Запорожието и Северното Приазовие. Центърът по българистика 
в Мелитополския държавен педагогически университет „Богдан Хмелницки“, 
създаден преди 10 години, и българската общност имат водещо място в града 
и заради новите политически реалности в Крим. Седалището на българското 
почетно консулство в Запорожка, Донецка, Луганска област и Крим е преместено 
от Донецк в Запорожие, а почетният консул е мелитополецът и вече бивш 
народен депутат Сергей Желев.

Центърът по българистика е научно звено на Мелитополския държавен 
педагогически университет „Богдан Хмелницки“ (МДПУ). Създаден е в началото 
на академичната 2008/ 2009 г. с основна цел да координира изследванията по 
българистика на специалисти от различни области на науката. Необходимостта 
от българистичен център в тази част на Таврия е следствие от няколко важни 
фактора. МДПУ е университет с педагогически профил и формирането на 
научни звена, свързани с традициите в педагогиката и методиката, както и с 
нарастващия интерес на мултиетническото постсъветско украинско общество 
към корените си е предизвикателство в духа на времето.

Както е известно, най-голямата българска диаспора е в Украйна. В 
Северното Приазовие българите са третата по численост общност след 
украинската и руската. Само в Мелитопол по официални данни тя наброява над 
10 хиляди души. В региона сънародниците ни живеят компактно от 1861 г. Те 
са повторно преселени от Бесарабия преди 126 години, като на новото място 
запазват връзките си със селата, от които са дошли, но по време на сталинските 
репресии и глада много от тях изтъняват и прекъсват. Вековната русификация е 
част от тоталитарния режим, да си друг е непрестижно и небезопасно. Атеизмът 
също е част от механизма за заличаване на родовата памет. Контактите с 
българите от прародината са възможна едва през последните две десетилетия 
на 20. век. След провъзгласяването на независимостта на Украйна през 1991 
г. започва реалната политика на Р България сред сънародниците ни, познати 
като бесарабски българи. За българите в Таврия се знае главно в научните 
среди. Малко известен факт е, че миграционните процеси при кримските 
българи продължават и голяма част от тях се заселват в Мелитопол и региона. 
За разлика от езиковата ситуация в Бесарабия, където живее многобройно 
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компактно българско население с домашен език български, в Таврия селищата 
са със смесено население. Лингва франка от времето на Царска Русия и през 
социализма е т. нар. суржик ʼсмесен разговорен, нелитературен и вариативен 
украинско-руски език, употребяван главно от градското население в Украйнаʼ. 
Граматиката и произношението му са свързани с украинския език, но има много 
руски заемки. Диглосията маркира домашния език, езика на администрацията, 
научния и медийния дискурс. Законът за езика от 5.09.2017 гласи, че езикът 
на образователния процес в образователните институции е националният, т.е. 
украинският. Обучението по майчин език на малцинствата се запазва само в 
началните класове. Все още регионален език е руският. Само в няколко селища в 
Таврия регионален език е българският. При по-голямата част от сънародниците 
ни тук в най-благоприятния случай българският е третият по употреба. 
Българската общност в Таврия, стимулирана от новата българска политика 
спрямо диаспората, преживява своеобразно възраждане. Процесът е сложен и 
своеобразен. Разкъсаната връзка училище – читалище – църква, която поддържа 
(само)идентичността, все още не е възстановена. На практика „новото време“, 
както наричат в независима Украйна последния четвърт век, е благоприятно 
за създаване на културно-просветни дружества сред общностите. Мястото, 
където тази дейност е официализирана, е домът на културата. Местните 
българи започват да създават самодейни фолклорни състави, а главно по селата 
с компактно българско население – и музейни сбирки с етнографски облик 
(обикновено в училището).

Откриването на Лектората по български език, литература и култура в 
МДПУ през 2002 г. е с цел българистиката в Мелитопол и региона да подпомогне 
не само развитието на университетската хуманитаристика, а и културно-
просветните дружества на таврийските българи, все още разединени по модела 
на регионалните и националните структури, в които членуват. Преподавателите 
в Лектората от университетите в Благоевград, Пловдив и Шумен и от БАН 
работят не само със студентите и преподавателите от МДПУ, а и с таврийските 
българи главно от Дружество „Балкан“, основано през 1994 г. Негов председател 
от 2000 до 2017 е безспорният авторитет Сергей Пачев. Благоприятното стечение 
на обстоятелствата в Университета и Дружеството и натрупаният опит в общата 
работа по българската тема на местните преподаватели и лекторите подготвят 
здравата почва за създаването на българистичен център с ясна визия. Основател 
и ръководител на Центъра е местният българин доц. д-р Сергей Пачев, историк. 
Основната задача на Центъра е изследването на историята, езика, материалната 
и духовната култура на българите в Северното Приазовие.

С помощта на българското партньорство през 2017 г. Мелитополският 
университет „Богдан Хмелницки“ за първи път е включен в секторната програма 
„Еразмус +“, историческа стъпка в двустранното сътрудничество и повишаването 
на качеството на образованието и включването му в Болонския процес. 
Разгръща се и сътрудничеството между Мелитополския университетски Център 
по българистика и българските университети в София, Шумен, Благоевград и 
Велико Търново. Увеличи се броят на конференциите, на съвместните проекти, 
научно-методичният обмен.

Най-ценната придобивка, резултат от европейската политика на България, 
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която градът и съответно образователната система и научната общност 
получиха като дар, е съвременната дигитализирана езикова лаборатория с 
интерактивен панел. Европейската българска помощ за Украйна и Мелитопол в 
частност е резултат от проекта между Мелитополския държавен педагогически 
университет „Богдан Хмелницки“ и посолството на Република България в Киев. 
Първият интерактивен езиков кабинет в Украйна е плод на активната работа на 
Центъра по българистика с директор доц. д-р по история Сергей Пачев, местен 
българин и на настоящия (от академичната 2016/2017) лектор по български език, 
литература и култура от България, преподавател от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“.

В Българския кабинет, както го наричат всички, се обучават студенти от 
различни специалности: филолози, историци, археолози, географи, музиканти 
бакалаври и магистри, докторанти, учители, културни дейци от града, ученици 
от горна степен и кандидат-студенти от българската диаспора не само от 
Мелитопол. България предоставя безплатен достъп до образование за всички, 
които желаят да изучават българския език, литературата, историята, географията 
и културата на България.

Българският кабинет е седалище на новото студентско дружество „Св. 
св. Кирил и Методий“. С помощта на лектора и IT сътрудника в Кабинета се 
осъществява активна научна и художествена дейност. Българският кабинет е 
мястото, където Клубът за българска история и литература провежда срещите си 
и събитията си с членовете на Българското дружество „Балкан“ и гражданството. 
Негов основател и ръководител е интелектуалката с български корени Мария 
Попазова-Косяченко.

Три поколения таврийски българи заедно отбелязват най-важните дати в 
българския календар, държавните и традиционните празници, които са общи 
за славяните и за обединена Европа. Тези събития са не само за академичната 
общност и за представителите на българската диаспора, а и за жителите на града.

Много продуктивно е сътрудничеството между Центъра по българистика, 
Студентското дружество, Университетската библиотека и особено с 
Централизираната градска библиотека „М. Лермонтов“ с директор Инна 
Ефименко. Тази библиотека е европейски лидер в използването на иновационните 
информационни технологии. Активното сътрудничество между библиотеката 
и университета разширява хоризонтите на гражданите на Мелитопол, показва 
лицето на европейска България и Обединена Европа чрез интерактивни и 
мултикултурни диалози, в които всички поколения обсъждат актуални въпроси.

Центърът по българистика не само че запазва един от приоритетите си - да 
възражда българщината, но в духа на новата европейска политика на България, 
член на ЕС от над 10 години и ротационен председател на Съвета на ЕС през 
първото полугодие на 2018 г., приобщава към българските и европейските 
ценности гражданството на Мелитопол и региона, осъществявайки дългосрочна 
културна и образователна програма без граници и за всички поколения. Един 
от най-важните приоритети на Центъра е преподаването на български език и 
на българистични дисциплини. От май 2017 г. това обучение се осъществява 
в новия езиков кабинет Съвременните технологии и е-ресурсите дават 
възможност за интензивно обучение както в кабинета, така и онлайн. Увеличава 
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се броят и спектърът на изучаващите български език, литература и култура. 
Важна образователна дейност в Центъра и Лектората е обучението на кандидат-
студенти. Всички те са приети в български вузове по първо желание на първо 
класиране. Мелитополският българистичен център има успешна методическа 
и консултационна дейност в региона и Украйна. Българският кабинет е място 
за многобройни инициативи на студенти и преподаватели – научни и арт изяви. 
Студентските четения в навечерието на Осми декември и 11/24 май стават 
традиция. С помощта на новите технологии от регионални те се превръщат в 
международни и разширяват географията си. Скайп-конференциите, кръглите 
маси, изложбите и представянето на нови български книги и срещите с авторите 
им, честването на държавните, официалните и традиционните български и 
православни празници, на дати и годишнини с актуално значение, конкурсите за 
есе и за лично творчество на българска тема са част от богатата образователна, 
научна и културна програма на Центъра и Лектората, която събира съмишленици 
от Мелитопол, Таврия, Украйна, България и света.

Научните сътрудници от Центъра извършват голяма по обем работа 
по издирването на документи в украински и български архиви. Натрупан е 
етнографски материал, събран на теренни експедиции в българските села 
в региона, като част от тях са осъществени от украинско-български екипи. С 
партньорите от България се провеждат студентски практики, специализации 
и летни езикови курсове. Студенти от МДПУ участват в международни 
българистични летни семинари и научни конференции.

Центърът по българистика има договорни и партньорски отношения 
с редица университети и научноизследователски институции в Р България 
и в съседни страни с българска диаспора. Той е важно звено за научна 
комуникация на българисти от различни държави. От 2009 г. тук редовно се 
провежда международна конференция „Приазовски българистичен семинар“ 
(вж. напр. Приазовски семинар 2012), а от 2016 г. - българистични форуми за 
студенти, докторанти и за преподаватели. От 2009 г. Центърът издава научната 
серия „Българите от Северното Приазовие: история, език и култура“. Голяма 
част от авторите на тези разпространени в мултиетнична Украйна краеведски 
изследвание са местни българи (Добрев 2009, Върбова 2011, Пачев 2016). В ход 
е появата на българистична периодика за студенти и докторанти.

Научен, образователен и методически център с регионално и национално 
значение, подкрепян от институции и партньори в България и Украйна, с 
модерна база за обучение и електронни ресурси, библиотека, увеличаващ се 
брой обучаващи се и сътрудници, организиращ редица изяви с регионален, 
национален и международен характер, Центърът по българистика в МДПУ 
с лекторат по български език, литература и култура е своеобразен културен 
институт, достъпен за всички в Университета, града и онлайн, с информация 
за дейността си в интернет. Той е притегателно място за местните българи 
и за всички нови приятели на България, за които хилядолетната ѝ история и 
европейското ѝ настояще представляват интерес и добър пример.
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УНИВЕРСИТЕТ – БИБЛИОТЕКА – ОБРАЗОВАНИЕ И 

ДИГИТАЛНИЯТ ДОСТЪП

Мариана Петева
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”

UNIVERSITY – LIBRARY – EDUCATION AND DIGITAL ACCESS

Mariana Peteva
 Shumen University „Ep. Konstantin Preslavski”

Аbstract: The Shumen University librarians have been working hard to implement new 
IT solutions that will allow them bring their services directly to users’ homes by providing 
personal remote access to students, lecturers and university staff. The University Library is 
trying to popularize its rich book collection to the wide public. It organizes exhibitions and 
events intended not only for the university students and lecturers, but also for the students from 
various local schools. 

Key words: library, open access to students, popularize rich book collection

Библиотеката на Шуменския университет, следвайки традициите на 
класическия университет, притежава фонд, включващ информационни ресурси 
в най-различни области на знанието. Тя е важен информационен, културен и 
образователен център. Богатият по съдържание и обем фонд наброява общо 303 
256 хиляди библиотечни единици. Фондът е разположен в няколко, централна 
и филиални библиотеки в Шумен, Добрич и Варна. Библиотеката е втората в 
страната университетска библиотека, след тази на Софийския университет, 
която поддържа и обогатява колекция от над 600 старопечатни, редки и ценни 
издания.

Университетската библиотека работи за пълна реализация на модела на 
Свободния достъп (Open Access), който предоставя непосредствена, онлайн, 
безплатна и неограничена възможност до литература с рецензирани изследвания, 
разбира се, в рамките на нашето законодателство и образователни политики. 

Независимо от основното си предназначение – информационно-ресурсното 
осигуряване на образователния процес в Университета - библиотеката следва 
следните политики:

- ценният и богат библиотечен ресурс да стане достъпен за широката 
публика като се използват възможностите на новите технологии;

- да се популяризират колекциите сред бъдещите потребители – децата;
- уникалните колекции да станат достояние на потребителите извън 

университет чрез изложби и презентации;
- да се популяризира още по-активно онлайн достъпа до дигиталния 

научен ресурс сред студентите, преподавателите и служителите.
В контекста на Open Access, библиотеката работи в привличането и на 

най-малките читатели – децата. През 2017 г. библиотеката презентира на 
конференция, проведена в София под егидата на ЮНЕСКО, QED‘17 „Digital 
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Libraries and Education” в секцията „Децата в дигиталната ера”, своите политики 
и практики.

Екипът на библиотеката е подбран така, че специалистите в него имат 
библиотечно образование плюс специалност, изучавана в университета: 
Предучилищна и начална педагогика и библиотечно образование; Българска 
филология и библиотечно образование; Английска филология и…; Български 
език и история и…

В традицията на класическите университети е задължително изучаването 
на филологически науки. Като част от програмата, залегнала в изучаването на 
тези науки в Шуменския университет, се преподава детска литература. Така 
във филиалната Педагогическа и чуждоезикова библиотека има богат детски 
фонд книги, който се дигитализира според брой наличност и търсене. По 
инициатива на Библиотеката, през май 2017 г., бе организирано посещение 
на деца от втори клас на училище „Петър Берон” в Шумен, с цел насърчаване 
на четенето и формиране на читателски и литературни компетентности у 
учениците. Библиотекарят, който е и със специалност Предучилищна и начална 
педагогика, представи на малките, бъдещи читатели, детския фонд. По най-
подходящия начин бе обяснено и показано, как по съвременен начин, с помощта 
на технологиите, децата могат да ползват от вкъщи както „Пипи дългото 
чорапче” така и други, залегнали в образователната им програма, произведения. 
Бяха поканени и студенти от специалност Педагогика на обучението по музика. 
Децата се докоснаха и до музикалния фонд. Ноти, DVD, текстове на музикални 
произведения. Широка гама от библиотечни ресурси, които независимо, че носят 
акцента на университетското, висше образование, могат да бъдат адаптирано 
представени на деца.

В условията на нова технологична среда, библиотеката „влиза” в дома на 
студента и предоставя онлайн информационни ресурси.

Отвореният достъп до електронните каталози отвсякъде, където има 
мрежа, също допринася за разкриването на фондовете и възможността за 
ползването им.

Ползването на различни ресурси от вкъщи пести най-вече време за 
потребителите и предполага удобства, които библиотеката допълва, а не дава: 
домашен комфорт, влизане в мрежата в удобно време и др.п.

Библиотеката присъства в дома на студента чрез персонален код за достъп, 
даван на всеки потребител при записването му за читател в библиотеката. Така 
отдалеченият достъп може да се осъществи, при желание, по всяко време.

 Така за 2018 г., по статистически данни до ноември месец, 3046 читатели 
от академическата общност, най-вече студенти, са ползвали 3411 дигитално 
представени документа, чрез персонален код.

Много е важна ресурсната функция на Университетската библиотека. 
Комплектуването на стойностни фондове, организирането и съхраняването им, 
изчерпателно набавяне на българска книжовна продукция, както и обогатяването 
на сбирката от научна периодика утвърждава позицията на библиотеката като 
академична, научна подструктура на Шуменския университет. Осъществява 
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се успешно една от основните й цели - библиотечно-информационно 
осигуряване на потребителските нужди и обезпечаване на образователния и 
научноизследователския процес.

Спецификата в комплектуването на библиотечните фондовете, продиктувана 
от изискванията на учебните програми, както и строго регламентираните права 
за ползване на библиотечния фонд, позволяват съхраняването на изключително 
ценни библиотечни единици, които не се срещат в големите и малки публични 
библиотеки в региона. Например, за специалностите, отнасящи се до чуждите 
филологии, има книги и периодика, които притежава само университетската 
библиотека в Шумен, като холандското списание „Russian Literature”, което е 
единствено за Североизточна България.

„Влизайки” в дома на студента, Библиотеката присъства пълноценно в 
процеса на четене и усвояване на знания. Така тя затвърждава позицията си 
на академична, научна подструктура на Шуменския университет, свързана с 
изискванията на висшето образование.

Ново в политика на Университетската библиотека е отварянето към 
широката общественост и популяризиране на богатото фондово съдържание 
сред широката общественост организиране на изложби и посещения не само за 
преподаватели и студенти, но и за ученици от различните степени на обучение, 
както и за граждани. Университетската библиотека се превръща в отворена за 
познанието система като прави достояние на широк кръг потребители ценното 
си фондово съдържание. 

На 11 май, когато е и професионалният празник на библиотекаря, в 
Централната университетска библиотека традиционно се организират изложби 
в рамките на Епископ-Константиновите дни, съвместно с Преславска книжовна 
школа и катедра „Журналистика и масови комуникации”, под наслов „По 
стъпките на книгите. Старопечатни книги” (2017 г.), а през 2018 г. изложбата бе 
със заглавие „Духовната следа на българина в Европа”.

Юни 2017 г., ученици от основното училище „Васил Левски” в село 
Прилеп, община Сунгурларе, посетиха Университетска библиотека и Научния 
център „Преславска книжовна школа”. Те разгледаха старопечатни книги 
от фонда на библиотеката, сред които Руски псалтир от 1650 г. и проследиха 
презентация за ръкописните книги на преподаватели от катедра „Журналистика 
и масови комуникации” 

Съществува изключително добра комуникативна връзка между 
библиотеката и университета. Тя е постоянна и адекватно отразява промените 
в мисията и програмата на университетската институция. Мисията и целите на 
библиотеката са съобразени и съответстват на мисията и целите на висшето 
училище. Висококвалифицираният библиотечен екип е причина част от него да 
участва в обучението на студенти от Факултета по хуманитарни науки, съвместно 
с катедрата по „Български език“в бакалавърска и магистърска степени.

Научно-изследователските и образователни задачи изискват нова функция, 
нова роля на Университетската библиотека – да съдейства за формиране 
на информационна компетентност на читателите си. В тази връзка, освен 



Книга 5, 2018
запознаването на студентите с напълно автоматизираните библиотечни процеси 
и възможностите за ползване на дигиталните ресурси от вкъщи, абонирани 
от МОН и библиотеката бази данни, и самите библиотекари също повишават 
квалификацията си и по този начин са адекватни напълно за работа в условията 
на новите информационни технологии. 

В инициираното от ръководството на библиотеката обучение на тема 
„Съхраняване на информация в облачна среда” участваха всички служители на 
библиотеката. Обучението се осъществи на два работни модула и бе проведено 
от директора на Центъра за компютри и комуникация. Обучението ще продължи 
и през следващите години. 

Заключение
Ние, възрастните, носим отговорността за бъдещето, чийто потенциал са 

нашите деца. Новите технологии промениха отношенията между учител и ученик. 
Учителите трябва да се вслушват и да се учат от учениците си. Опитността на 
учителя и възможностите на „новите” деца в хармоничен баланс са в основата 
на работата по житейския път, по който ни съпровожда дигиталното съвремие. 
Библиотеката, като отворена, широко достъпна, демократична система, е 
изключително важен елемент от бъдещето.

Ние сме тук и сега. Знание. Информираност. Образование. И най-вече 
любов към децата! 
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Abstract: The goal of the present study is to investigate the processes of adaptation 
and integration of the lexical borrowings from English in the Bulgarian medical language and 
the compositional strategies in written professional communication towards the achievement 
of formal equivalence. The lexical impact in form by imitating foreign models and the 
incorporation of loan terms in Bulgarian research papers is verified in a bilingual corpus. The 
phenomenon of functional approximation is observed on morphological level and the usage of 
some prospective terms is well-motivated and useful in expert discourse.
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В настоящата статия се разглеждат заемките от английски език, които 
имат честотна употреба и функционират като временни (неустановени) 
термини в специализиран контекст. Степента на тяхната формална адаптация 
и интеграция в българския научен език е наблюдавана в корпус двуезични 
медицински публикации (оригинални статии). Причините за междуезиковия 
пренос и навлизането на нови лексеми и терминологични словосъчетания в 
българския език са описани от Бояджиев [2005], словообразувателните средства 
и продуктивните морфеми от Пернишка [2001], тенденциите в българската 
лексикология от Крумова-Цветкова [2013], неологизмите от Благоева [2008: 79–
90], създаването на симетрични или еквивалентни термини от Георгиева [2011: 
155–162] и Сейгър [Sager 1990: 254]. Типологията на формалната вариантност, 
лингвистичните аспекти на терминообразуването, както и формалното и 
лексикалното изразяване на значението при термините са обект на описание и 
анализ от Попова [1990, 2000, 2009: 68–74]. 

Обект на нашето наблюдение е вариантността на морфологично ниво в 
езиковата двойка английски – български език. Целта на изследването е да се 
опишат механизмите на установяване на функционална близост в научния 
език на медицината. Интересът към тясноспециализираната лексика и новите 
терминосъчетания в писмената медицинска комуникация е провокиран 
от факта, че в българския медицински език няма установени критерии по 
отношение на адаптацията и интеграцията на заемките. Между термините и 
кандидат-термините има различни преходни случаи [Лейчик 2006: 121–128]. 
Много новообразувани лексеми и словосъчетания функционират като условни 
терминологични единици, т.е без да са описани в стандартните речници, но са 
в активна употреба в специализирания речников фонд на българския научен 
език. Тази нова специализирана лексика, създадена чрез фонологичните и 
морфологични средства на езика-приемник се използва еквивалентно на 
термините в езика-източник. Следователно, прякото заемане на лексикален 
материал от английски език чрез транскрибиране, транслитериране и видовете 
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интернационализми в медицинския език не са обект на това изследване.

Съвременните лингвисти определят видовете лексикално заемане като 
творческа репродукция на чужд модел, която се оформя по морфологичните 
правила на приемащия език, за да бъде включена в неговата граматична система 
[Трифонова 2011: 175–187]. Заемането на лексикални средства като опит за 
възпроизвеждане на определени стандарти в друг език чрез фонологична и 
морфологична адаптация на чуждоезикови структури е описано и като лексикално 
‘копиране/имитиране’ [Алексиева 2006: 78–83]. Процесът на установяване на 
новите термини в лексикалната система на езика приемник се подпомага от 
двуезичните специалисти в съответната научна област, които в съответствие 
със своята родна и чуждоезикова компетентност формално възпроизвеждат и 
съответно въвеждат заетите единици като интуитивно се съобразяват с нормите 
на родния си език [Данчев 1981: 190–204]. 

Според Манолова [1984: 26] качествата, които терминът трябва да 
притежава са еднозначност, точност, краткост, системност, граматична 
правилност, стилистична неутралност и словообразувателност, като последното 
качество означава възможност от основата на един термин да се образува друг. 
Други учени отбелязват мотивираността, интернационализмът и нормативността 
при терминообразуването в съответната научна област Попова [2000: 101, 
2009: 68 – 74]. Новите тясноспециализирани термини често нямат установен 
еквивалент в езика-приемник, където образуването им е мотивирано от 
различни съображения и се допускат компромисни решения. При образуването 
им в българския медицински език са възможни няколко подхода: превод със 
съществуваща дума или израз (survival – преживяемост), описателен превод 
(off-label medication – лекарства извън лекарското предписание/лекарствени 
продукти за показания, които не са официално одобрени/лекарства off-label), 
заемане (predictor – предиктор вм. предсказател, пророк), транскрибиране 
(target – таргет, grading – грейдинг) или транслитерация (патерн - pattern). 
Добрите примери за описателен и в същото време икономичен нов термин в 
стоматологията са малко, като например словосъчетанието стеснена платформа 
(platform switching), което се отклонява от директния превод, но реално 
съответства на стоматологичната процедура. 

Съпоставителният подход към терминологичния апарат на медицинския 
език се основава на идеята, че описанието на терминологичната подсистема би 
могло да има практическо приложение при изграждането на научния текст от 
специалиста/преводача. Същевременно паралелните специализирани корпуси 
могат да се използват в академичното обучение за откриване на преводни 
еквиваленти, както и за стандартизиране на термините в българската лексика. 
Настоящият корпус двуезични научни статии, публикувани в национални 
медицински списания (Varna Medical Forum, Neurosonology and Cerebral 
Hemodynamics, Obstetrics and Gynecology, Science Pharmacology) отразява 
тенденцията към интернационализация, стремежът към разпознаваемост в 
двуезичните научни среди и вероятно икономията откъм време за създаване на 
новите термини в медицинския научен език, където морфологична адаптация на 
английските заемки е предпочитано словообразувателно средство. 

Изследването на двуезични медицински текстове показва съзнателната 
ориентацията на изходния българския текст към резултатния английски текст 
(превод) по отношение избора на лексикални средства, което може да се определи 
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като подход, ориентиран към езика-цел. Известно е, че придържането към 
принципите за преводимост, функционална еквивалентност и прагматичност е 
гаранция за точен превод в научната литература. Новообразуваните лексикални 
единици отразяват смисъла на оригинала, а гръцката или латинска основа се 
разпознава като критерий за достоверност на научния текст (напр. предиктор 
с латински корен dicere, съхранен във всички производни думи на английски 
език). В нашето изследване кандидат-термини като сигнификантен (significant) 
са проверени в българския национален корпус с цел установяване на значението 
и употребата им в контекст (Фиг. 1). Ексцерпирани са пет изречения, където 
прилагателното е в атрибутивна позиция, образува устойчиво словосъчетание 
(сигнификантна разлика) и производни думи (несигнификантен, 
сигнификантно). Това е пример за трансфер на дума от общия речников фонд 
на езика-източник, която е придобила по-технически смисъл за изразяване на 
номинационен признак ‘количество и степен’ и е навлязла в българския език 
като нов термин за сравняване на средни стойности от извадки в изследване, 
където измерената разлика е статистически значима. 

Фиг. 1 Търсене за ключова дума сигнификантен, Български национален корпус

Извън този официален корпус е установена високочестотна употреба 
на прилагателното както в листовки с кратки характеристики на лекарствени 
продукти, предназначени за медицински специалисти (Таблица 1), така и в 
оригинални научни статии (Таблица 2). Българската лексикално-семантична база 
данни Bulnet1 създадена по аналогия с WordNet (Prinston)2, националният корпус3 
и стандартните речници не предлагат дефиниции или примери за употреба на 
езиковата единица, използвана в официалните медицински списания.

Таблица 1. Информационна листовка за лекарствен продукт Dexofen inject
1. Болката е сигнификантно по-ниска в група В спрямо група Р и М.
2. Няма сигнификантна разлика между групите на 12-ти и 24-ти час.
3. Сигнификантно по-ефективен за облекчаване на остра болка в 

ранния постоперативен период спрямо paracetamol и metamizol
Други добре представени в корпуса на изследването единицш са 

сложните съществителни имена (микрокиста/microcyst, макрокиста/
mаcrocyst), производните съществителни за изразяване на категорията 
‘свойство’ (реабилност, абнормност/abnormality), причастни форми 
(позитивиращ/positive), отглаголни съществителни имена (превалиране/
prevailance, обективиране/objectifying), деадективни глаголи (потенцирам/
1 BulNet <http://dcl.bas.bg/bulnet/>
2 WordNet <https://wordnet.princeton.edu/>
3 Български национален корпус < http://search.dcl.bas.bg> 
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potential) и сложни прилагателни имена, образувани с префиксоиди 
(интратуморен, мултивариационен, постмаркетингов, тридименсионален). 
В терминосъчетанията най-многобройни са прилагателните, образувани 
с наставки -ан, -ен към глаголна основа (демаркиран/demarcate), наставки 
-ивен, -ативен (предиктивен/predictive, пролиферативен/proliferating), сложни 
прилагателни имена (лонгитудинален/longitudinal). Тези групи могат да бъдат 
попълнени с кандидат-термини и терминологични съчетания като репараж/
validation, тумор-асоциирани кръвоносни съдове, алтернативен сплайсинг/
alternative splicing, тумор-супресорна функция/tumor-suppressor function, 
туморогенен потенциал/tumorigenic potential, инсуфициентно обективиране/
insufficient objectifying, субфракция/subfaction (Таблица 2). 

Таблица 2. Употреба на новообразувани термини в специализирани 
медицински списания4

1. Началните изменения на капилярите са функционални с дистонна характеристика поради 
превалиране на капирярния спазъм. 

2. Известно е, че съчетанието на РФ при тип 2 ЗД потенцира каротидна атеросклероза.
3. Интрамедуларните тумори са изоехогенни, като при повечето от тях се наблюдават 

интратуморни кисти. 
4. В лонгитудинален план перимизиумът се визуализира като косо наклонени паралелни 

хиперохогенни линии на хипоехогенен фон.
5. Резултатите от мултивариационния анализ показват, че назначаването на епидуралната 

анестезия е независим предсказващ фактор за подобряване на преживяемостта без 
рецидиви на заболяването (р=0,036), но не и на общата преживяемост. 

6. Авторите отчитат сигнификантна връзка с общата преживяемост, и то при 
мултивариационен анализ при стойности над 10 μg/l.

7. Като сигнификантен критерий за преценка на “отговарящи” или “подобряващи се” 
пациенти повечето изследователи определят промените във ФВК (> 10-15%) или ДК (> 
20%).

8. В рандомизирано, контролирано проучване се докладва за сигнификантен успех в 
лечението при пациенти със синдром на Eisenmenger.

9. Затлъстяване – сигнификантен рисков фактор, особено за жени – при BMI > 30 kg/m2 
рискът е два пъти по-голям, отколкото при BMI < 25 kg/m2.

10. Адекватността на дадено лечение зависи от това дали се достига и поддържа индивидуалното 
прицелно вътреочно налягане (ВОН), доколко е сигнификантен спадът спрямо изходната стойност 
и има ли прогресия на измененията при проследяването на пациента.

11. При MMSE>15 сигнификантно се увеличава чувствителността и специфичността й, 
вероятно поради възможността за самоосъзнаване на тези болни.

12. Препоръчителна е двустепенната скала на оценка, според която КА се определя като 
несигнификантен – липсващ или слаб /СКА/ и сигнификантен – умерен до тежък /ТКА/.

Кандидат-термините в медицинския научен език са следствие от процеса 
на адаптация на английската дума към фонетичната, морфологична и граматична 
система на българския език. Словообразувателните процеси като добавяне на 
окончания, префикси, суфикси и префиксоиди за оформяне на лексемите като 
определени части на речта произвеждат морфологични хибриди (Таблица 3) или 
словообразувателни деривати [Благоева 2008: 85].
4 Примерите са ексцерпирани от Varna Medical Forum, Neurosonology and Cerebral 
Hemodynamics, Obstetrics and Gynecology, Science Pharmacology.
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Таблица 3. Адаптация на заети термини и терминологични съчетания
	морфологична и граматична адаптация с добавяне на със суфикси 

-ан, -ен, -нен 
randomized trial – рандомизирано изследване
mastectomy patient – мастектомиран болен
ductal carcinoma – дуктален карцином
malignant process – малигнен процес
benign behaviour – бенигнено поведение
adjuvant therapy – адювантна терапия
target therapy – таргетна терапия 
suppressor gene – супресорен ген
	морфологична адаптация със суфикси за образуване на нелични 

глаголни форми (причастия) с адективна функция
favourizing – фаворизиращ
relaxing – релаксиращ
	морфологична адаптация с изпускане на част от изходния термин и 

добавяне на суфикс -изъм за означаване на състояние
atypicality – атипизъм
	морфологична адаптация с изпускане на част от изходния термин 

и добавяне на суфикс -не за означаване на процедури и методи monitoring - 
мониториране (на пациенти)

	 адаптация с добавяне на форманти -ция, -ация, - изациа към глаголна 
основа 

detection – детекция (грам. ж.р. -я)
alteration – алтерация
inactivatation – инактивация
premedication – премедикация
	морфологична адаптация на заети глаголни лексеми чрез суфикси 

-ира-, -изира- 
persist – персистирам
	образуване на деадективни глаголи със суфикси -ира-, -изира-
chronic – хронифицирам
	образуване на десубстантивни глаголи със суфикси -ира-, -изира- 
 stigma – стигматизирам
	образуване на девербативни глаголи с чужди префикси (суб-, ре-, 

де-, пре-, пост-)
revalidate – ревалидизирам

Чрез присъединяването на заети представки и наставки към основи 
от чужд произход се създават различни деривати, като най-продуктивни в 
корпуса на изследването са деадективните словоформи с добавени суфикси -ен 
(протективен/protective, флексионен/flexional, хередитарен/hereditary), -eр, -ор 
(-er, -or), -ция, -ация (-ion, -tion), -не (-ing) и -ост (-ity). Основните причини за 
заемането и морфологичната адаптация на термини в българския медицински език 
можем да приеме, че са няколко – научен престиж, произтичащ от заимствания 
език и култура (поради двуезичие и превод), необходимост от специализация 
на значението, икономия на езикови средства и удобство. Освен това активното 
образуване на нови езикови единици чрез морфологична адаптация на зает 
лексикален материал и честотната му употреба в медицинския текст се счита 
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за проява на тенденциите към интернационализация и интелектуализация в 
българския научен език. 

В съответствие с принципите в терминообразуването, терминологичните 
единици и съчетания е необходимо да имат постоянен лексикален състав и 
точно установена подредба на думите. Въпреки това наблюденията показват, 
че дори установените термини не са лишени от синоними като напр. mastoid 
process – мастоид/мастоиден израстък/темпорален лоб/слепоочна кост. В 
терминологията композицията като морфологично словообразувателен начин 
e най-продуктивна за образуване на сложни прилагателни и съществителни 
имена. Терминосъчетания като poststroke depression и molecular-based targets 
могат да имат точни преводни еквиваленти или да бъдат предадени описателно 
на български език (постинсултна депресия/депресия след инсулт, молекулярно-
базирани таргети/молекулни комплекси като индикатори за прогноза и 
развитие на малигнени тумори). Освен това съответствията на много едно-
компонентни термини са дву- или три-компонентни терминосъчетания в 
българския език, съставени по модела [adj + n] като напр. areflexia – стеснен 
вибрационен усет или накратко арефлексия. Следователно, съчетаемостта 
по английски модел е основание за заемане на произвеждащи чужди основи, 
което поражда и формалната вариантност в българския медицински език. 
Кратките семантично натоварени композитуми са много продуктивни, а 
латинските и гръцки основи се разпознават и успешно заместват описателните 
термининосъчетания или съществуват паралелно като преводни еквиваленти и 
в установената терминология (сфеноидна кост/клиновидна кост/sphenoid bone).

В заключение може да се каже, че използването на паралелни езикови 
средства (лексикални, морфологични, словообразувателни) за изразяване 
на идентични терминологични значения, но по различен начин е съществена 
характеристика на научния език и комуникацията между експертите. Тъй 
като образуването на нови термини в езика-приемник се приема за акт на 
вторична номинация, може да се твърди, че кандидат-термините не са преводни 
еквиваленти, а паралелни форми, създадени да поддържат формално сходство 
с езика-цел. Морфологичното словообразуване експлицира композиционните 
възможности на английския език, където се съчетават краткостта на формата със 
семантичната натовареност на основите и е продуктивен начин за обогатяване 
на специализирания език. 

Корпусно-базираният анализ откроява честотна употреба на 
специализирани лексикални единици и съчетания, които не са дефинирани в 
речниците към настоящия момент. Допуска се, че определен терминообразувателен 
механизъм е уместен за езика-приемник, когато има убедителни доказателства 
за успешното му практическо приложение и възможност за съизмерване (напр. 
в този случай чрез репутацията на авторския колектив в научните среди и 
рангът на списанието, в което е направена публикацията). Активният процес 
на морфологична адаптация на английските заемки способства за семантичната 
синхронизация в специализирания език породена от езиковия контакт. 
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УМАЛЯВАНЕТО В МЕДИЦИНСКАТА КОМУНИКАЦИЯ
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Медицински университет, Варна

DEMINISHING IN MEDICAL COMMUNICATION

Petya Raykova, Daniela Tancheva
Мedical University, Varna

Abstract: The good communication skills of the doctors and dentists are a bridge to 
the correct diagnosis and treatment as well as a way to save the patients’ psyche. Language 
offers rich opportunities for that and one of them is diminishing which is part of the doctors’ 
speech strategy. We analyze diminutives and sentence structures for the purpose of calming in 
medicine and dental medicine training books that are used at the Medical University of Varna.

Key words: diminutives, medical communication, training

Според Авицена лекарят има „три инструмента в борбата срещу болестта 
– дума, растение, нож“. Лекуващият трябва да бъде внимателен и с използването 
на своя първи инструмент – думите. От добрите комуникативни умения може да 
зависи доброто лечение. Обект на наблюдение са онези лексикални единици в 
семантичното поле на медицинската и денталната комуникация, които умаляват 
проблема, показват добро отношение и ,,омаловажават” с цел предразполагане 
за медицински преглед или интервенция и успокояване на пациента относно 
здравословен проблем. Целенасоченото умаляване е част от речевата практика 
на лекарите и неговата положителна знаковост е част от стратегията на 
лекаря за позитивно говорене. Изследването на употребата на умаляемостта в 
медицинската и денталната комуникация е важно за добрия анализ на това кои 
форми за необходими и задължителни да се предлагат в обучението по български 
език като чужд. Честотата на употребата им е показател за тяхното включване 
в граматически упражнения, текстове или видеа, които развиват речевите 
умения на студентите в специалностите ,,Медицина“ и ,,Дентална медицина“. 
Като елемент на езика и деминутивите имат място в процеса на преподаване 
на български език като чужд. В медицинската комуникация се използват 
изрази, чрез които се цели успокояване и предразполагане на пациента. Поради 
тяхната честа реализация в речта те заемат своето място в курса на обучение по 
български език.

Умалителните форми са речникови единици с широко разпространение 
в речта. Деминуацията е вид деривационен процес, при който се създава 
нова лексикална единица, дума с двучленна ономасиологична структура – 
мотивираща основа и словообразувателен формант. Велева – Петрусенко 
говори за три етапа на умаляемост с оглед на физически размери и желание 
за изразяване на емоционалност: а) първична умалителност – проявява се 
в семантичния компонент физическо умаляване +/– емоционален нюанс; б) 
вторична умалителност – намира израз във втория семантичен компонент 
емоционалност +/- субективно отношение; в) лексикализирана умалителност – 
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формално изразен деминутив без умалително значение.

 Умаляемостта е най-застъпена при съществителните имена, в по-малък 
обем е представена при глагола, прилагателното име, наречието и числителното 
име. При съществителните имена семантиката на деминутивите се свързва с 
две основни направления – малък размер на означения денотат или гальовно-
умилително отношение към означения денотат. При останалите части на речта 
умалителният дериват е носител преди всичко на емоционално-оценъчно 
отношение, без да има връзка с размер или количество (бързо – бързичко, бавно 
– бавничко, две – двечки, спя – спинкам). При прилагателните имена би могло 
да се мисли за комбинация от емоционална отсянка и размер, в зависимост от 
съществителното, към което се отнасят (червенички бузки, червеничък плод). 
Реална разлика във физическите размери на обектите стои в основата на тяхното 
назоваване чрез умалителни. Малкият обект се назовава с умалителна форма, но 
може да се използва и производната дума (раничка, устичка, масичка, пломбичка, 
косъмче). В медицинския терминологичен апарат присъстват деминутиви, 
които назовават малки по размер обекти и те не могат да се заменят. Думите 
са образувани с типичните наставки, но са изменили малко или много своето 
значение: малпигиево телце и каналчета, бъбречно легенче, тръбичка, шийка 
на матката, небце, камшиче, реснички, езиче, тъпанче, борче, шийка на зъба, 
коронка (като част на зъба или протеза). Такъв тип лексеми Зидарова определя 
като нови думи, а не като умалителни форми на думата [2004: 114–121] Когато 
при наличието на ново денотативно значение умалителността не се експлицира, 
се осъществява вторична номинация. 

 Желанието да се изрази емоционална отсянка, отношение на гальовност 
и нежност, пренебрежение или снизхождение се свързва с втората проява 
на деминутивите (детенце хапченце, докторче, бабичка). Двете прояви на 
умаляемостта често се смесват и дублират и биха могли да се разграничат само 
чрез контекста. Там се реализира и положителният или отрицателният знак на 
оценката. От гледна точка на медицинската комуникация умалителните форми 
са важни, защото са средство за показване на добро отношение на лекаря към 
пациента, те са езиково средство, което може да успокои или предразположи 
болния или негов близък. С оглед на тяхната честа реализация в речта те трябва 
да заемат своето място в курса на обучение по български език.

В. Тачева [2014: 122– 24] разглежда употребата на умалителните имена, 
наречия и глаголи при комуникация в медицинската практика по педиатрия. Тя 
говори за четири основни функции: 1. Назоваване на малки по размер органи и 
части на тялото на бебе и малко дете (ръчичка, краченце, устичка, пръстчета); 
2. Изразяване на положително отношение, добронамереност и съпричастност 
(бебче, слънчице); 3. Създаване на атмосфера за признаване и зачитане личността 
на детето като пациент (умалителните форми може да се тълкуват като знак за 
проява на лично отношение и симпатия на лекаря към детето); 4. Индиректно 
успокояване (хремичка, грипче, хрипчета); 5. Назоваване на лекарствени 
средства, процедури, манипулации (капчици, мехлемче, памуче, хапченце). 

Метафоризацията на умалителните имена е често срещана в комуникацията 
в клиниката по педиатрия. Децата обичат да чуват думите: принцеске, пиленце, 
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рожбичке, бонбонче, зайченце и чрез тях медицинските работници демонстрират 
емоционална връзка и ангажираност. Тук може да отнесем и умалителните 
лични имена, чието използване и двойно умаляване също е предпоставка за 
скъсяване на дистанцията (Вики – Викинце, Боре – Боренце, Кате – Катенце). 
Назоваването на пациента по име не е формална вежливост, то създава приятно 
чувство и още по-силен е ефектът, когато се използва умалително.

Комуникацията в педиатрията изисква внимателно общуване с 
малките пациенти и с техните силно чувствителни и притеснени родители. 
,,Думичките“ предразполагат малките пациенти, те са знак за неформален 
контакт, демонстриране на близост, съпричастност и разбиране. Те служат 
за индиректно успокояване и разведряване на атмосферата. Чувствителният 
и силно притесненият за здравословното състояние на детето си родител, 
също се успокоява от думите ,,грипче“, вместо ,,вирусно заболяване“.  
Анатомичните органи и части на детското тяло обичайно се представят чрез 
умалителни имена: ръчичка, пръстче, краченце, главичка, очички, устичка, 
гърдички, гръбче, коремче, носле/ носленце, сърчице, дробчета. Децата харесват 
тези думи, самите те ги употребяват, когато говорят за себе си, и очакват това 
от лекаря. Казани с подходяща интонация, те носят чувство на доверие, както 
у малкия пациент, така и у неговия родител. Загрижеността на медицинския 
работник е първото очакване на разтревожената майка. С оглед на това е 
важно за студентите по медицина задължително да усвоят и използват тези 
умалителни, за да бъде по-успешна тяхната комуникация с пациенти. Такъв тип 
задача е поместена в първа тема на учебника по български език ,,Комуникация 
в клиника“ – Допълнете императивните форми с умалителни съществителни 
имена. Дадени са думите: ръка, нос, крак, очи, уста, гръб, глава, корем, гърди. 
[Пенева 2015:8]. 

Разбира се, отговорност на лекаря е в комуникативния акт да няма 
излишна заблуда и омаловажаване на проблема, което да доведе до последващи 
проблеми. С умалителните не бива да се злоупотребява особено в комуникацията 
с възрастни. Родителят приема добре умаляването по отношение на своето дете, 
но когато той е пациент, е различно. В ежедневието си той може би употребява 
думите: салатка, ракийка, телефонче, рокличка, моливче, парички, доматки и 
т. н, но в общуването си с лекаря е особено чувствителен и не би реагирал 
добре на димите: прегледче, инжекцийка, операцийка, упойчица, особено ако 
са предстоящи като събития. Употребата им би могла да създаде впечатление за 
несериозно отношение от страна на лекаря и че проблемът се омаловажава или 
неглижира, а това ще създаде страх и несигурност у пациента. При възрастни е 
адекватна употребата на умалителни, които в действителност представят малки 
по размер обекти. Често ,, големите“ пациенти са не по-малко уплашени от 
децата и тяхната чувствителност към лекарския език е изострена. Там лекарят 
използва други паралингвистични и лингвистични средства за успокоение – 
допир, усмивка, подходяща интонация, обръщение по име, изрази като: не е 
сериозно, ще се оправите бързо, лека форма, начален стадий, започва процес и 
т.н. 

Умаляването намира своето място и в зъболекарската практика. В 
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денталната медицина също най-важна роля има то в работата с деца. Всички 
указания и обяснения за малкия пациент изискват умалителни: Седни на 
столчето! На колко годинки си? Отвори устичка! Облегни главичката назад! 
Това зъбче ли боли? Няма да пипам машинката! Сега ще погледна зъбките. Ще 
сложа пломбичка на зъбчето. Виж това огледалце! [Тачева 2017: 199].

Умаляването присъства по различен начин в обучението по български език 
като чужд за студентите по дентална медицина, англоезично обучение. Целта е 
максимално доближаване до естествената комуникативна среда, за да се постигне 
оптимална езикова компетенция. За съжаление тези студенти имат комуникация 
с носители на езика едва в четвърти курс, когато обучението им по български 
език вече е приключило. Рядко някой от тях има приятели българи и ако това се 
случи, обикновено комуникацията е на английски. Преподавателят по български 
език остава единствен носител на езика, с когото те могат да практикуват 
своите знания и умения. Някои от тях не осъзнават, че първите им пациенти 
ще бъдат българи и стоматологичната им компетентност е тясно свързана с 
езиковата им компетентност. Затова пред преподавателя стоят въпросите как 
най-лесно и най-бързо да преодолеят езиковата бариера, как да създаде интерес 
на обучаваните към българския език, как да избегне отегчението и досадата, 
поради пренатоварената програма и липсата на визия за непосредствената полза 
от усвояването на езика. 

Конструирането на диалози по модела на текстовете в учебника на Й. 
Стефанова „Терминология и комуникация в денталната практика“ е възможност 
да се усвои значението на умаляването, за да се постигне спокойствие и доверие у 
пациента. В различните етапи на диалога лекар-пациент студентите по дентална 
медицина овладяват умението да информират за резултатите от прегледа. С 
умалителните форми се означава по-малък размер на денотата. В много случаи 
тази физическа характеристика има обективен характер и отразява реална разлика 
във физическите размери на денотата: ,,Имате малка дупчица“ или „Долу виждам 
две кариесчета, но не са спешни“. Фактът може да е придружен от обяснение, 
което да успокои пациента. Противопоставителният съюз „но“, отрицателната 
частица „не“ подсилват убеждението, че пациентът може да реши кога и дали ще 
се извърши манипулацията. За студентите е важно да упражняват конструкции 
със сложни изречения. Често умалителното се придружава от предиката малък, 
-а, -о, -и, който на системно равнище изразява повече от едно значение: ,,малък 
по размер“ (малко кариесче – повърхностен кариес); ,,малък по интензивност и/
или количество“ (ще боли малко); „малък по значение, важност“ (виждам малко 
петънце). Кое от тях ще изпъкне на преден план, зависи от контекста. В устната 
реч за това допринася и интонацията [Кръстев 1976: 55; Маслов 1982: 95].

Следващата структурна част на диалога е информиране за начина на 
лечение на стоматологичен проблем или как ще се извърши дадена манипулация. 
В медицинската комуникация студентите се обучават как да отговорят на 
въпроса: Ще боли ли? Чрез противопоставяне, отрицание, оксиморон, двойно 
умаляване, поставяне на условие или изразяване на възможност се постига 
ефект на успокояване преди и по време на интервенция. Студентите разполагат 
с възможни отговори, които могат да избират, съобразно пациента и ситуацията:
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- Да, но мога да поставя упойка.
- Ще поставя обезболяващо лекарство и няма да усетите никаква болка.
- Може да боли, но ще спирам.
- Не, няма.
- Ако усетите болка, ще ми дадете знак.
- Може да усетите дискомфорт, но няма да боли.
- Съвсем леко/малко.
- Много малко.
- Ще усетите само боцкане.
Подреждането на диалог, като се избират варианти, се определя от 

решението на студентите и това ги прави по-креативни. Няма ограничения 
от зададена ситуация, а в процеса на подреждане студентите правят избор на 
ситуация. Това упражнение изисква повече време, за да подредят репликите, но 
води да овладяване на умението чрез вербална комуникация да внушат доверие 
в предложеното лечение. Проверката и коментарът се правят от преподавателя.

От голямо значение за студентите е да се научат да обясняват по време 
на манипулация. Най-честите форми за умаляване с цел успокояване е 
информирането за продължителността на манипулацията: 

- Ще продължа още малко/мъничко.
- Съвсем малко остана.
- Още няколко секунди/минутка.
- Ей сега свършвам.
- Само това ще направим днес.
Несъмнено овладяването на тези изрази е необходимо, за да се стимулира 

търпението на пациента. В беседата след манипулацията също се използват 
умалителни: 

- Ще сложа гъбичка геласпон. 
- Тя не се вади – самичка се стопява. 
- Дръжте памучето/тампончето в устата. 
- Изплакнете с водичка.
В академичното обучение по български език като чужд за медицински 

цели умаляването има специално място, но е нужно да се наблегне повече 
при овладяването му. Студентите разбират колко е важно за комуникацията, за 
изграждането на доверието между лекар и пациент, стремят се да включват тези 
изрази в диалозите, които създават. Проблемите при усвояването:

•	 трудности при възприемане на словообразувателните модели на 
деминутивите;

•	 механично запомняне по две думи за едно и също понятие и 
невъзможност да се различават;

•	 неправилно конструиране на противопоставителни и отрицателни 
изречения;

•	 липса на мотивация да се ,,умали“ проблема поради условния 
характер на 

общуването в учебна зала, а не в болница
•	  постига се ефект на заблуда или омаловажаване; 
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•	 неточна употреба поради недостатъчно владеене на езика;
•	 недостатъчност в учебните пособия.
При изготвянето на текстове и видеа с учебна цел, особено по тема 

Педиатрия, и при следващо преиздаване на учебниците трябва да се обърне 
повече внимание на тези проблеми, защото са свързани с езикови факти, които 
са неделима част от говоренето за медицински цели. Съдържателният потенциал 
на тази категория трябва да бъде развиван с оглед на професионалната устна 
комуникация на студентите в клиника и на възможностите да могат да изразяват 
субективно експресивно отношение.
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РОЛЯТА НА РЕЧЕВИТЕ ТАКТИКИ РАЗБИРАНЕ, ОБЯСНЯВАНЕ, 

УСПОКОЯВАНЕ И ОКУРАЖАВАНЕ В КОМУНИКАЦИЯТА 
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ – ПАЦИЕНТ

Албена Добрева
Медицински университет – Варна

THE ROLE OF SPEECH TACTICS: UNDERSTANDING, EXPLANATION, 
COMFORT AND ENCOURAGEMENT IN THE COMMUNICATION OF MEDICAL 

SPECIALIST - PATIENT

Albena Dobreva
Medical University of Varna

The relevance of the subject is determined both by social attitudes in modern society 
and by the professional needs of medical professionals to discuss various health topics in 
communicating with patients and their relatives to influence them through speaking to assist 
in the treatment process. The subject of the study is the use of speech tactics by specialists in 
speaking on health topics. The goal we set is to analyze the speech expression in the speech 
behavior of the medics.

Key words: speaking, speech tactics, medical interview

Проблемът за организацията на ефективната комуникация в процеса 
на оказване на медицинска помощ е особено актуален в наши дни. Обект на 
настоящото изследване е ролята на речевите тактики разбиране, обясняване, 
успокояване и окуражаване в комуникацията медицински специалист - 
пациент. Предметът на изследването са паралингвистичните характеристики 
на поведението и екстралингвистичните елементи на гласа на медицинския 
специалист (интонация, тембър, тон, сила и др.) в професионалната му 
комуникация с пациента. Целта, която си поставяме, е да направим анализ на 
говорната изява в речевото поведение на специалисти от висшия и средния 
медицински персонал. За да се постигне целта, са решени следните задачи: 

1. Обзор на изследвания, посветени на говоренето в професионалната 
сфера на медицинския специалист.

2. Запис на медицински интервюта между лекари и пациенти, медицинска 
сестра, рехабилитатор, лаборант, козметик и др. и пациент. 

3. Анализ на специфичните гласови характеристики на специалиста.
4. Наблюдение и анализ на речевите въздействия, стратегии и тактики 

в комуникацията лекар - пациент разбиране, обясняване, успокояване и 
окуражаване.

Според някои лингвисти умението на медицинското лице да използва 
умело словото зависи както от културата на речевото му поведение, така и от 
професионалната му компетентност [Верещагин, Костомаров 1999: 84].

Темата за речевото поведение на медика предизвиква интереса на много 
чуждестранни и български лингвисти (Добрева, Тачева, Жура, Мишланова, 
Барсукова, Balint Shelton, Brunton Radeski, Herbert Stewart, Rosental).

Анализът на лингвистичните разработки, посветени на комуникацията 
лекар - пациент, показва, че изследванията на стратегиите и тактиките в речевото 
поведение, позволяващи да се обезпечи професионалното общуване лекар - 
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пациент, са малко.

Стратегиите в комуникацията медицински специалист - пациент се 
използват с цел оказване на помощ – диагностика, лечения, препоръки. 
Комуникацията в медицинската сфера се характеризира с висока степен на 
сугестивност. Медикът е длъжен да внуши на пациентите доверие и да формира 
нагласа, която да спомогне за успешното лечение. По-специално значение в 
медицинския дискурс има речевото действие (директив), изказването на съвет, 
препоръка, забрана, заповед.

При диагностициращата стратегия речевите тактики са насочени за 
откриване на заболяването. Специализираните тактики са запознаване, разпит, 
конкретна информация, сближаване, обясняване.

Атрибути за представяне, поздравяване и пожелания в речевите 
актове при установяване на контакт с пациент:

•	 Представяне на висшия болничен персонал
1. Използване на лично местоимение + глагол „съм“ - 1л. ед. ч. + 

длъжност + фамилия // ас съм д-р Янев// 
2. Вербално + невербално - Използване на академична титла + 

глагол «съм» + длъжността в клиниката //доцент г. съм (седи до леглото на 
пациентката) / началника съм (показва с глава) тази клиника//

3. Използване на възвратен глагол „казвам се“ + собствено име и 
фамилия + академична титла.

4. //казвам се з.з. съм↑ доцент ф катедрата по очни болести и зрителни 
науки//

5. Вербално+невербално - поздравяване + лично местоимение 
дателна форма + академична титла + фамилия + длъжност + катедра //
прийатно ми е (кимва с глава; изправена стойка с ръце, прибрани към тялото) 
ъъъ доцент д. б./ ръководител / научно учебен център по детски инфекциозни 
болести / факултет дентална медицина//

6. Поздрав 2л. мн. ч + лично местоимение+глагол „съм“ + длъжност 
+ фамилно име //заповядайте/здравейте ас съм д-р александров//

7. Поздрав + въвеждащо, съобщително изречение + лично 
местоимение + глагол + собствено и фамилно име + специалност. //добър 
ден/ аз да се представя/ аз съм д-р мутафова/ аз съм специалист уши-нос-
гърло/ или казано накратко оториноларинголог//

8. Поздрав + обръщение към пациента + представяне: //добър ден, 
госпожо/ аз съм доцент Маринов//.

•	 Обръщение към пациента, получаване на информация за живота, 
здравето, работата

Изследователите на речевия етикет [Барсукова 2007: 92] отбелязват 
способността за съчетаване на стандартни речеви формули с твор чески 
решения на говорещите, съобразно постигането на комуникативната цел, при 
получаване на информация в медицинското интервю. В процеса на речевото 
взаимодействие лекар - пациент категорията вежливост придобива особено 
значение и се използва като необходим елемент в ефективното професионално 
общуване. [Барсукова, Кочеткова 2016: 7]. Нашето изследване потвърждава тези 
наблюдения. 

1. Специалист кардиолог: Здравейте! Вашите имена са? Заповядайте! 
(посочва с ръка на пациента да седне). Кажете!
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2. Специалист УНГ:Добър ден! Вий сте? (кашля с ръка пред устата). 

От какво се оплаквате? Какво Ви води насам?
3. Специалист вътрешни болести: Как се казваш? На колко години си? 

За кой път постъпваш в клиниката?
С оглед стилистичните окраски на анализираните медицински интервюта 

можем да разграничим официални и неофициални речеви етикетни формули 
при получаване на информация. Характерни за стандартните речеви формули 
са поздравите: здравейте и добър ден. Началните традиционни поздрави 
задават сериозния тон на професионалния разговор. Нестандартните въпроси 
са: интонационни въпроси: Вашите имена са? Вий сте? Функционирането на 
тези речеви етикетни формули се наблюдават в три аспекта за демонстриране на 
вежлив контакт:

•	 Формули за начало и край на професионалния разговор: здравейте, 
добър ден, довиждане, приятен ден, всичко хубаво.

•	 За поддържане на диалога: моля, благодаря, разбира се.
•	 Видовете жанрове в устния медицински дискурс: молба, съвет, 

препоръка.
Учтивостта, вежливостта на медицинския специалист се проявява във 

всички стратегии на медицинското интервю: в умението лекарят да изслушва 
пациента, в процеса на диагностициране - убеждаване, даване на съвет при 
лечение, препоръки при прием на лекарства, хранене и др.

Учтивост: 
•	 чрез лексикални средства чрез молба моля + повелителни изрази; 
•	 чрез футуристична частица ще + лично местоимение, 2л. мн.ч. + 

глагол помоля
Учтивата молба е акт на вежливо подбуждане на адресата да осъществи 

действие в полза на говорещия. Жанрът молба най-често се оформя с глагол 
- перформатив моля. // мол`а влезте/мол`а седнете/ мол`а обърнете се/мол`а 
подпишете//ште ви помол`а да се съблечете//ште ви помол`а да спазвате 
точно приема на лекарства//

Когато се обръща с молба към пациента, лекарят използва различни 
конструкции като:

	Подбудителни конструкции: // мерете кръвното си по едно и съшто 
време //

	Взаимодействие на лексикални и интонационни средства: молба, 
изразена с помощта на израза: ако обичате / ако продължи...//ако продължи да 
ви боли / мол`а обадете се// ако обичате/ седнете//

	Условно наклонение // така бихте ли↑ казали какъф е проблема↑ който 
ви води при нас //

Балакай споменава, че частицата би е един от най-разпространените 
средства за изразяване на различни оттенъци на вежливост [Кунева 2013: 141].

	Изразяване на вежливост чрез лично местоимение „Аз“. 
	При съобщаване на лични намерения на лекаря // аз ще ви изпиша 

лекарството, но трябват допълнителни изследвания // за да отиваш там бесплатно 
/ да го правиш/ аз ште ти го напиша, за да отидеш при личнийа лекар / това което 
съм ти написал (той да ти даде направление) / разбираш ли//

	При съобщаване на гледна точка // какво да ви кажа / рано е да се 
каже / неопходими са оште иследванийа //
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	Даване на съвет от лекаря чрез думите обезателно, задължително 

и непременно.
1. //непременно тр`абва да направите иследването//
2. //задължително елате да ви вид`а пак//
3. //обезателно пийте лекарствата по едно и също време сутрин//
	Употреба на личното местоимение „ние“:
•	 „Ние“ – заедно: лекар + пациент - създаване на ефекта на съвместно 

усилие. Използването на формата ние създава атмосфера за спокойствие 
и сътрудничество на пациента с лекуващия лекар към осъществяването 
на общата цел - успешното лечение //сега отново ште иследваме зрителната 
острота↑ и ште видим какво е положението въф очните дъна↑/ ште иследваме 
ретината/ все оште н`ама да започваме лечение/ да не бързаме...//

•	 Ние = аз + известен лекар [Балакай 2002: 228]. Пациентът се чувства 
уверен в правилно поставяне на диагнозата. // ште помислим/ште се постараем 
да ви помогнем //

•	 Ние = аз + всеки един лекар. Особено ефективно средство за 
поддържане на контакт с пациента // ето така се грижим за нашите пациенти //

•	 Ние като хора. Подчертаване на близост с пациента. // ние сме 
млади жени и знаем, че трябва да се погрижим за своето здраве//

•	 Тактика на убеждаване // сега шти капнем капки за↑ расшир`аване 
на зениците и ште огледаме ретината / другото важно иследване което ште 
направим е флуоресциновата ангиографийа↑ при койато се исползва контрасно 
вештество↑ флуорсцин което се инжектира ф когиталната вена/ този 
флуоресцин достига до съдовете↑ на ретината в рамките на десет единадесет 
секунди и изпълва тези съдове/ а ние правим поредица от снимки които ни 
показват дали всичко е нарет със съдовете или те са увредени и пропускат 
инжектираното багрило↑//

•	 Тактика на поддържане на емоционално равновесие // тр`абва да 
миеш зъпките по две минути / сега ште ти подар`а много хубава паста за да 
можеш да си миеш добре и да н`амаш повече болни зъпчета / запов`адай // 

Лечебната стратегия е свързана с провеждане на терапията, след като 
медицинският специалист е получил необходимата информация вследствие 
въпросно-отговорните диалози. Успешната терапия е възможна с помощта на 
следните тактики:

♦	 Тактика на успокоение – целта е пациентът да се изведе от стресовата 
ситуация с цел постигане предишния, нормалния мироглед. Комуникативен 
способ: Минимизиране на проблема. Избягване на негативна лексика. Обещание 
в бъдеще време: Всичко ще бъде наред! Ще оздравеете! Успокоение + сравнение: 
Нормално е като за Вашата възраст! Успокоение + обещание: Бъдете спокоен, 
безболезнено е!

♦	 Тактика на обяснение. Употреба на особена интонация, темп на 
речта, повторения в изказването на медицинския специалист. // искате ли 
да ви об`асн`а за ваше спокойствие / разбира се // това е една схема / койато 
ште вижда и колегата / кардиолок / който ште провежда иследването / целта 
на иследването е да се провери проходимоста и изопшто съдовете на сърцето 
// (кръстосва ръце в скута и краката си един върху друг) с цел на по нататъшно 
лечение на това забол`аване //

♦	 Тактика на предупреждение. Използване на положителна лексика, 
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оценъчна лексика // ф такъф случай ако са докаже (тактува с химикалката) и 
е бактериална инфекцийа / ф тези случаи предпочитаме антибиотици / които 
повлийават грамнегативната↑ флора / това са антибиотици от групата на 
аминоглюкозидите и цефоспорините / а ако не се докаже изолирана бактериална 
инфекцийа ако не бъде↑ изолирана бактериална флора / отново ние се опираме 
на научни иследванийа / на микробиологични↑ такива предходни правени и как 
расчитаме на това че една уринарна инфекцийа в доведена до излекуване//

Изводи: 
♦	 Такниката на обяснението е характерна за всички стратегии от 

медицинския дискурс.
♦	 Основната функция на тактиката обяснение е да помогне на пациента 

да се справи с тревогите и вълнението, както и професионалните демонстрации 
на медиците в устното общуване.

♦	 Задачата на на тактиката успокоение е да намали тревогата на пациента 
и да му върне увереността.

♦	 Доминираща е диагностициращата стратегия, която се реализира 
с помощта на сближаването, успокояването, утeшението и поддръжката на 
емоционалното равновесие.

♦	 Тактиката на убеждаването се използва и в лечебната стратегия. По 
този начин се утвърждава изводът за взаимовръзката между стратегиите.

В заключение можем да обобщим, че стратегии в медицинското интервю се 
доближават и могат да се заменят взаимно, тъй като речевите тактики разбиране, 
обясняване, успокояване и окуражаване се забелязват при диагностициращата, 
лечебната и препоръчващата стратегия.
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Abstract: The focus of the presented text is on the out of-the auditorium studying 
Bulgarian as a foreign language for developing linguistic competence. Opportunities for 
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Обект на изследването са възможностите за активно учене чрез дейности 
и образователни технологии, които се практикуват в Медицинския университет 
– Варна при обучението по български език на чуждестранни студенти. Процесът 
на активното учене се характеризира с емоционално преживяване, без да се 
акцентира на рационалното учене. То е доброволно и осъзнато от страна на 
студентите и се разглежда като допълнително към традиционното. Осъществява 
се извън учебните аудитории, както в посока преподавател → студент и студент 
→ преподавател, така и между самите студенти (съвместно учене). Това е 
възможност за учене чрез практика, контролирана от преподавателя и с оглед на 
целите, поставени в учебните програми и планове в университета. 

Още в началото на миналия век е осъзната нуждата от активности в 
университетското обучение. Атанасов коментира речта на първия професор по 
педагогика Петър Нойков – привърженик на идеите на Русо и Фериер за активното 
образование. В речта се изясняват специфичните задачи на образованието, като 
се обръща специално внимание на активността. Всички реформи във висшето 
образование до днес са свързани с посоката на активизация и модернизация на 
учебния процес, с намаляване на аудиторното обучение за сметка на практическото. 
Направена е преоценка на аудиторното обучение, за да се откроят многото 
възможности, които биха могли да го допълнят. През 2006 г. в САЩ Комисията за 
бъдещето на висшето образование представя доклад, в резултат на който е приет 
нов закон за образованието Higher Education Opportunity Act, приемат се нови 
стандарти на акредитация, според които студентите трябва да прилагат знанията 
си на практика. Те, разбира се, не могат да бъдат определени като нови, но акцентът 
вече се поставя на извънаудиторната заетост. [Караджова, 6, 7]. 

В Приложение към Ръководството за прилагане на системите за 
планиране, натрупване, признаване и трансфер на кредити, поместено на сайта 
на Медицинския университет – Варна се посочват две форми на обучение, с 
което се отговаря на световните тенденции в образованието:

1. Аудиторни форми – лекции, семинарни упражнение, практически 
упражнения

2. Извънаудиторни форми – самоподготовка за изпит, самоподготовка 
за семинарни упражнения, самоподготовка за практически упражнения, 
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консултации с преподавателя, самостоятелна работа с научна литература, 
разработване на реферат, разработване на курсов проект, друго.

Преподавателите са едни и същи и в двете форми , но според Мерджанов 
те имат ,,нова роля“ в електронното обучение (вид извънаудиторно), която 
надхвърля компетенциите на формално присъственото обучение. Обучаващият 
преподава индиректно, като инициира извън аудиторен учебен процес, подготвя 
материали, дава указания, предлага модели за работа, редактира, подкрепя и 
контролира обучаемия в активното учене. Променената обучителна среда води 
до промяна на ролята на участниците в образователния процес. Преподавателят 
е повече съветник, координатор, партньор, източник на стратегии и организатор 
[Султанова, 2011: 13].

Извънаудиторното обучение е дейностно ориентирано и затова приемам 
дефиницията на Майер за обучението по чужд език с уточнението, че всички 
дейности се извършват извън учебните зали: “Дейностноориентираният 
чуждоезиков подход е цялостен подход, насочен към активността на учещите. 
За създаването на продукти от прилагането на дейностноориентирания подход 
в обучението по чужд (немски) език, които са резултат от съгласуваната работа 
между ученици и преподаватели, обучаемите използват едновременно умствена 
дейност, проява на чувства, творчество и физическа дейност“ [Meyer, 1997: 354].

Извънаудиторното обучение по български език ще бъде разгледано като 
учене чрез дейности, които се организират от преподавателя или студентите в 
среда, различна от университетската зала. То е съпътстващо на аудиторното, но 
изисква повече ангажираността на студентите. Грабингер и Дънлап изследват 
благодатната среда за активно учене и говорят за следните благоприятни 
фактори:

1. Насърчаване на ученето в автентичен контекст.
2. Използване на динамични итердисциплинарни и генеративни 

дейности.
3. Съвместна работа на студентите.
4. Развиване на сътрудничеството между преподавателя и студентите.
Основните цели на практическото учене на български език:
•	  Да се формират в реална ситуация умения за водене на разговор.
•	 Развиване на умения за персонално и отборно презентиране на 

информация, мотивиране на състезателен дух и конкурентно представяне.
•	 Усвояване на езика и културата като адаптиране към новата социална 

среда. Развиване на компетенциите на студентите относно културните граници 
на България.

•	 Преодоляване на езиковата бариера, социална адаптация.
•	 Подготовка на студентите за комуникация с пациенти в клиника.
Възможностите за практическото обучение по български език като чужд 

извън университетските аудитории са неограничени, но тяхната реализация 
трябва да е съобразена с интересите на студентите, с тяхната заетост и мотивация. 
По тази причина се ограничавам до следните:

1. Неформални срещи с носители на езика под ръководството на 
преподавателя, на които студентите практикуват наученото в аудиторна среда. 
Посещаване на спортни и танцови клубове, представления, концерти, музеи и т. н.

2. Самостоятелно учене в група, насърчаване на интеркултурната 
комуникация и толерантност.
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3. Учене в свободното време и без ограничение на мястото с 

възможностите на електронното обучение и платформата Blackboard.
4. Участия в пътуващи езикови практики, олимпиади, форуми.
5. Свободно определяне на съдържанието на учене спрямо личните 

интереси –курсови работи.
6. Социалните медии и техният потенциал в образованието.
Студентите от първи курс най-много се нуждаят от неформални срещи 

с носители на езика с оглед на тяхната социална адаптация, разбира се с 
посредничеството на английския език те получават необходимата им информация, 
но се чувстват по-сигурни, когато разчитат на преподавателя си. Традиционно 
първите часове в аудитория преминават в представяне на азбуката, но въпросите 
в края на семинара са свързани с това как да си повикат такси на български, 
къде се намира определена зала, къде има ресторанти, кафенета, зъболекар и т. 
н. Преподавателят е в ролята на гид и през следващите месеци, когато планирано 
посещаваме ресторант с българска национална кухня, Археологическия музей, 
Музея на медицината, изложба в Морската градина и др. Посещенията изискват 
подготовка, те са свързани с определени задачи, които да развият комуникативните 
умения и да обогатят културните им знания за България. По този начин бързо и 
лесно се усвояват етикетните формули: Един студентски билет, моля! Извинете, 
сметката може ли? Всичко хубаво! Посещаването на спортни и танцови клубове 
е добра възможност за социална адаптация, практикуване на език, запознаване 
с културата. Слушането на естествена реч е от помощ за аудиторното обучение. 
Това е лесен начин за усвояване на наречията – ляво, дясно, горе, долу, числа, 
части на човешкото тяло и т.н. 

Примерни задачи:
1. Предварително на семинар се работи върху текст, свързан с обекта, 

който ще посетим. Текстът е съобразен с ниво А1 – А2.
Ние сме в Археологическия музей във Варна. Старото име на град Варна 

е Одесос. Тук е намерено най-старото златно съкровище в света. Музеят се 
намира на улица ,, Мария Луиза“ 40. Музеят работи от 10 до 17 часа. В музея е 
забранено да се влиза с кучета, с храна и напитки. Входната такса за студенти 
е 2 лева. Археологическият музей във Варна е един от най-големите в България. 
Това е интересно място за българи и чужденци.

2. Задача, свързана със затвърждаване на категорията род и число при 
съществителните имена. Студентите попълват в таблица съществителни имена, 
които виждат на табелите в музея. Резултатите се коментират в учебната зала.

3. Студентите се запознават предварително с менюто в избран ресторант 
и на организиран обяд правят поръчката си на български. Преподавателят помага 
и окуражава комуникацията.

Ученето в група може да бъде провокирано от обучаващия със задаване 
на проекти. В зависимост от задачата студентите сами се групират според 
интереси, националност, приятелски кръг. Това ги насърчава да работят заедно, 
да се опознават или конкурират, да се учат на толерантност и взаимопомощ.

Примерни задачи:
1. Презентирайте национален фестивал.
2. Представете Вашия дом в България.
3. Любими дестинации.
Самоподготовката за семинарните упражнения и за изпита по български 
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език на студентите контролирано се провежда в университетската платформа 
Blackboard. Преподавателят наблюдава работата на обучаемите, има информация 
за дата, продължителност на изпълнение на задачите, брой опити и финален 
резултат. Към всяка тема от учебниците за I, II и III курс има разработени задачи 
в раздел Language practice, които да затвърдят или да разширят познанията на 
студентите. Студентите могат да работят в удобно за тях време и място, като 
им се поставя краен срок за изпълнение и минимум от правилни отговори по 
всяка тема. Електронното обучение е много добро допълнение към стандартния 
модел, включва разнообразни граматически и лексикални задачи, упражнения 
за четене с разбиране и за слушане (гледане на видео).

Примерни задачи:
1. Гледайте филма и изберете ДА/НЕ.
2. Изберете правилната граматическа форма от падащото меню.
3. Попълнете текста с подходящите думи.
4. Свържете репликите/антонимите/синонимите.
5. Посочете верния отговор (избор от 3-4 дистрактора).
6. Маркирайте вярно/грешно.
Разлика между обучението ,,отвън“ и ,,вътре“ би могла да се потърси 

чрез дефиницията на Андре Марло – ,, Най-доброто образование е това, което 
не забелязваш“. Ученето чрез езикова практика е неусетно и по-приятно и е 
добра възможност за допълване на традиционното. Затвореното пространство 
на стаята, фиксираните и задължителни часове, ограниченото общуване по 
чужд език само с преподавателя са едни от малкото фактори, които могат да 
окажат известно негативно влияние върху мотивацията за учене. Традиционно 
през месец април всяка учебна година се провежда пътуваща езикова практика 
по маршрут: Варна – Казанлък – Пловдив – Перперикон – Несебър – Варна. 
Участват студенти от различни националности. Пътуването се организира 
от преподавателите по български език и има за цел студентите да опознаят 
някои културни и природни забележителности на България и да практикуват 
комуникативните умения говорене, четене и слушане и в малка степен писане. 
Поставят се три типа езикови задачи според времето на изпълнение – преди, по 
време и след пътуването. 

Примерни задачи: 
1. Коментар на екскурзията по визуални стимули (снимки).
2. Съставяне на монологичен текст за интересна забележителност.
3. Съставяне на диалог по опорни думи (покана за екскурзия).
4. Разучаване на българска песен по време на пътуването.
На пътуващата езикова практика преподавателите помагат и насърчават 

студентите да говорят на български при неформалните срещи с носители на 
езика. Пътуването поражда комуникация, създава приятелски връзки, позитивни 
чувства и спомени, а това предразполага към приятна среда за учене на език и за 
неговото практикуване.

Ежегодно студентите от МУ – Варна участват в Националната олимпиада 
по български език за чуждестранни студенти от всички медицински университети 
в страната. Подготовката за този форум изисква работа върху Power Point 
презентации по медицински теми. Студентите избират интересни за тях факти, 
консултират се със специалисти в конкретната научна област и с преподавателя 
по български език. Едни от предпочитани теми са: Диабет тип 2, Здравословно 
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хранене, Херния, Апендицит, Човешкото тяло. Участието в олимпиадата е 
среща на млади хора от много нации, които използват един език – българския. 
Презентирането на научна информация с необходимата терминология е нелека 
задача, особено за студентите от I и II курс. Развиват се умения за изготвяне 
на презентация, за говорене пред публика, за слушане, желание за конкурентно 
отборно представяне, умения за лидерство и др. Най-същественият успех на 
форума е, когато извън официалните събития студенти от една националност 
общуват помежду си на български. Ролята на преподавателя е да сътрудничи на 
студента в етапите на подготовка и представяне.

Фиг. 1. Езикова практика – гр. Казанлък, 
2018

Фиг. 2. Олимпиада – с. Равда, 2018

Възможност за извънаудиторно обучение е изготвянето на курсова 
работа по свободна или зададена от преподавателя тема. Ставрева говори за 
самостоятелната работа в електронна среда като форма на обучение, чрез 
която се подобряват ключови компетентности, зададени в Европейската 
референтна рамка, повишаване на професионалните, гражданските и 
социалните компетентности на студентите и се формират нагласи и умения за 
учене през целия живот [Ставрева 2016: 135]. Този тип задачи са предпоставка 
за самостоятелно определяне на съдържанието на обучение според личните 
интереси на студентите. Курсови работи се правят както по общ български език 
(Моят любим спорт, Забележителности в моя град и др.), така и по специализиран 
в III курс (Кости, Медицински факти и рекорди, Детски болести и др.). Устният 
изпит на финалния етап от обучението по български език включва описание на 
система от човешкото тяло, органи, болести, симптоми, диагностика и лечение. 
Подготовката изисква изготвяне на реферати и обсъждането им с преподавателя 
и останалите студенти.

С развиване на компютърните технологии и популяризирането на 
социалните мрежи бързо и удобно е общуването между студентите и преподавателя 
чрез имейл, Facebook или WatsApp. Груповият формат позволява на всички да 
обсъждат поставените задачи помежду си, да си сътрудничат и да се учат един от 
друг. Интернет комуникацията е добра възможност за практикуване на български 
– преподавателят информира за промени в програмата, изпраща културния 
афиш на града, дава консултация, да споделя линкове на забележителности, 
видеа, а студентите имат възможност да задават въпроси, да коментират, да 
дават идеи. В интернет групите обучаемите често прибягват до английския език, 
защото се притесняват от правописа си, но когато получат отговор на български, 
дискусията продължава според желанието на преподавателя. С оглед на тяхната 
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бъдеща реализация и комуникация с пациенти в клиника писането като 
комуникативно умение остава на заден план, приоритетна цел на обучението 
е развиване на активните речеви умения. Интернет общуването може да се 
разглежда като практика на обучението ,,отвън“, трупане на езиков опит чрез 
ресурс, който не бива да се подценява, а да се приема за помощно средство в 
процеса на преподаване и обучение. Пространството на социалните медии 
обитават и преподаватели, и студенти, то лесно се превръща в образователно, и 
чрез него се реализират следните възможности:

1. Комуникация с преподаватели и колеги.
2. Организиране на групова работа.
3. Споделяне на информация, ресурси и връзки.
4. Споделяне на проекти и презентации.
5. Редактиране и оценяване.
Проблеми при осъществяването на извънаудиторно обучение по български 

език: 
•	 Големият брой на студентите в групите по български (22-24) е проблем 

както за аудиторното, така и за обучението ,,отвън“.
•	 Голямата заетост на студентите с дисциплините, тясно свързани с 

професионалната им реализация като медици – лекции, семинари, колоквиуми 
и липсата на свободно време за участие в извънаудиторни форми на обучение 
по български език.

•	 Недостатъчната мотивация на преподавателите по-често да излизат 
от ,,комфорта“ на традиционните учебни практики на преподаване в залата.

•	 Липсата на лична мотивация у студентите за допълнително учене. 
Обучението извън аудиторията може да направи ученето по-интересно, 

леко и ефективно, да повиши мотивацията на студентите за самостоятелно учене 
и да бъде в помощ на аудиторното обучение. Това е предизвикателство пред 
студентите и преподавателя, защото се извършва в нетрадиционна среда, като 
целта е да се практикува езикът и да се усвояват културни знания. Обучаващият 
преподава индиректно, като инициира извън аудиторен учебен процес, подготвя 
материали, дава указания, предлага модели за работа, редактира подкрепя 
и контролира обучаемия. Студентът поема отговорност за собственото си 
учене и активно участва в изпълняване на поставените задачи, определя 
учебното съдържание според интересите си, надгражда лингвистичните си 
и културологични знания извън задължителните часове по български език, 
развива социални умения, които ще му помогнат за адаптацията му в новата 
среда. Ученето извън университетската аудитория помага за преодоляване на 
езиковата бариера поради недостатъчно знания или неувереност в себе си. 
Комуникативният подход и практикуването в неформална среда ще ограничи 
страха от общуването и максимално ще потопи обучаемия в овладяването на 
чуждия език. За разлика от аудиторното обучение, където има търпимост към 
пасивността на студента, при този тип обучение се постигат по-високи нива 
на активност и натрупване на езиков и социален опит. Сътрудничеството 
между двата типа обучение е неизменно свързано с тенденциите за модерно 
образование.
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МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА УМЕНИЯТА ЧЕТЕНЕ И 

ГОВОРЕНЕ В ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД

Катерина Пенева, Евдокия Скочева
Медицински университет – Варна

MODEL FOR INTEGRATION OF READING AND SPEAKING ACTIVITIES IN 
TEACHING BULGARIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Katerina Peneva, Evdokia Skocheva 
Medical university – Varna

Abstract:The present paper aims to suggest a model for integration reading and speaking 
as communicative skills by a sequence of related to each other language tasks. The lack of 
similar instructional units in the existing textbooks of Bulgarian as a foreign language motivates 
us to look for a new method in teaching, in which reading texts are naturally complemented 
by speaking tasks which create communicative environment as close as possible to the real 
communication. It is believed that communicative activities in classroom if properly introduced 
and combined promote effective language learning and developing communicative skills. 

Key words: integration, communicative skills, reading and speaking, communicative activities

През последните години преподаването на чужд език следва 
тенденцията, утвърждаваща комуникативния подход като базисен при подбора 
и организирането както на съдържанието и учебните материали, така и при 
структурирането на учебния час. Водещият принцип на комуникативния 
подход е овладяването на езика като средство за общуване в реални житейски 
ситуации, т.е. езикът е средство за комуникация и неговото владеене е умение, а 
не знание. Значително се променя и начинът на обучение. Ако до този момент 
ученето е започвало от формата и продължавало към съдържанието, то според 
съвременните тенденции в обучението по чужд език смисълът е фокусът, 
от който се извлича формата. Главната цел на съвременното комуникативно 
ориентирано обучение е формирането на комуникативна компетентност, 
която да задоволи комуникативните потребности на обучавания. Най-общо 
„комуникативността се определя като признаване на взаимната връзка между 
език и общуване, което предполага езикът да не се разглежда като статична 
система, а да се насочи вниманието към неговото осмислено използване. В 
контекста на комуникативността граматичната правилност е важна, но тя е само 
елемент от социолингвистичната уместност на езиковия изказ и от културата на 
поведение.” [Симеонова 2006: 21].

Съвременните теории за преподаването на чужд език се ориентират към 
интегриране на четирите комуникативни умения в класната стая, като изходен 
пункт за подобно преосмисляне е фактът, че в реалната комуникация смесването 
на четене, говорене, слушане и писане е естествен процес, а крайната цел на 
комуникативно ориентираният подход е именно подготовката на обучаваните за 
общуване в автентична среда. Уидоусън [1978] е един от първите лингвисти, който 
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призовава за интегриране на езиковите умения в чуждоезиковата класна стая и 
неговите текстове оказват значително влияние при разработването на учебни 
програми, ориентирани към дискурса. През 80-те и 90-те години на миналия век 
комуникативното и интегрирано преподаване се усъвършенства в посока към 
обучение с помощта на дейности, организирани по групи и включващи езикови 
задачи, които симулират реални житейски ситуации. Нунан [1989] очертава 
принципите, от които трябва да се ръководи дизайнът на учебните материали, и 
посочва, че ефективно интегрираните модули се характеризират с използването 
на автентични езикови модели и целенасочено обвързване на езиковата практика 
в класната стая с реалната комуникация. По-късно авторът допълва, че е нужно 
езиковите умения да се преподават и практикуват в зависимост от целите и 
нуждите на обучаваните, а не в контекста на самоцелното учене на чуждия език. 

В унисон с развитието на англоезичната методическа литература и опита 
на редица авторитети в сферата на чуждоезиковото обучение, преподаването 
на български език на чуждестранни студенти в МУ-Варна, се стреми да следва 
модерните методически принципи и модели, но едновременно с това – да създава 
нови, отговарящи на конкретните нужди на студентите, изучаващи медицина в 
България. 

Основните въпроси, които си задаваме като изследователи, са: Доколко 
се интегрират комуникативните умения в преподаването на български език като 
чужд и съществуващите учебници предлагат ли осъществяването на естествено 
преливане от едно умения към друго, или все още преобладава разграничаването 
и изолирането на отделните компоненти, стремящи се да удовлетворят учебните 
цели, но не и реалната нужда от естествена комуникация.

Настоящото изследване се фокусира върху възможностите за 
интегрирането на две от уменията, а именно – четене и говорене, като целта ни 
е да предложим примерен вариант върху тема „Дом, жилище”, като своеобразна 
заявка за корекция на вече съществуващата тема в учебника „Аз уча в България”, 
ниво В1, създаден от екип от преподаватели по български езика като чужд в 
Катедрата по славянски езици и комуникации към МУ – Варна. Пилотирайки 
предварително утвърдената структура на учебните единици в три академични 
години, опитът ни показва, че упражняването на умения в изолация едно от 
друго не е ефективна педагогическа стратегия. Подходът, който избираме, е 
базиран на комуникативни задачи (т.нар. Task-Based Learning), защото сме на 
мнение, че той дава повече възможности на студентите за участие в автентични 
комуникативни ситуации и се доближава в по-голяма степен до целите на 
преподаването на български език в англоезичната програма на обучение. 
Според Ричардс и Роджърс [2004] „ангажирането на обучаемите в работа по 
задачи осигурява по-добър контекст за активизиране на учебните процеси”. 
Нунан разглежда задачите като „част от работата в класната стая, която включва 
обучаемите в разбирането, манипулирането, продуцирането и взаимодействието 
на езика цел, докато вниманието им е съсредоточено главно върху смисъла, а не 
върху формата” [Нунан 1989: 10].

Текстовете за четене и задачите за говорене към тях, които предлагаме, са 
предназначени за затвърждаване и упражняване на вече въведените в учебната 
единица нови лексикални и граматични структури. Според нас традиционно 
присъстващите във всеки учебник по български език като чужд въпроси след 
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учебния текст, проверяващи разбирането на съдържанието и способността на 
обучаваните да се ориентират в текста, са полезен и необходим педагогически 
похват за развиване на умението четене. В същото време считаме, че работата 
с текста не бива да се изчерпва с тях, а да продължава със задачи, които дават 
възможност на студентите да интерпретират темата по свой начин под формата 
на диалог, монолог или дискусия. Предварително поставените и последващите 
задачи за говорене мотивират обучаваните да прочетат и препрочетат дадените 
текстове, дават им причина да се ангажират активно с процеса на четене. В същото 
време без развиване на умението четене обучаваните не могат да се реализират 
като ефективни говорещи, доколкото чрез писмения текст те могат буквално 
да видят и осмислят как функционира езикът в различните комуникативни 
ситуации. Ако четенето снабдява обучаваните с необходимите лексикални, 
синтактични и семантични структури в съвременния език, говоренето активира 
тяхното автоматизиране и превръщането им в поведение. Също така чрез 
говоренето обучаваните имат възможност да практикуват умения, свързани с 
четенето – преразказване, перифразиране, обобщаване. Ето защо смятаме, 
че двете комуникативни умения трябва да бъдат интегрирани комплексно в 
учебниците по български език като чужд, а не изолирани в отделни секции, 
тъй като интеграцията им допринася за постигане на свързаност, цялостност, 
завършеност и автентичност на учебния процес. Преливането от продуктивни 
умения към рецептивни и обратно е предпоставка за постигане на по-голяма 
интерактивност и разнообразие в учебните часове, за увеличаване на времето 
за устна комуникация, както и за повече възможности обучаваните да проявят 
своите силни страни в езиковото усвояване.

Тъй като студентите трябва да придобият умения в използването на 
книжовната разговорна реч, подбраните учебни текстове са адаптирани версии 
на оригинални:
•	 обяви за жилища и квартири, публикувани в специализирани интернет 

сайтове; 
•	 статии от пресата в интернет, отличаващи се с актуалност и достъпност на 

езика; 
•	 публикувани от потребители в интернет форуми „постове”, които в езиково 

отношение принадлежат към всекидневния регистър;
•	 транскрибирани епизоди от телевизионното предаване „Дом за всеки” 

по Нова телевизия, които отразяват особеностите на устната речева 
комуникация. 

Интегрирането на уменията четене и говорене се осъществява чрез триада 
от последователно поставени задачи, обединени помежду си на функционално, 
граматическо и лексикално ниво. 
•	 А. Задачи за говорене преди четенето – чрез тях се активират у обучаваните 

усвоените до този момент езикови структури, предишните им знания по 
темата и очаквания към новия текст. 



Отговорността пред езика

1. Търсили ли сте жилище или квартира чрез обява? Кога и къде търсихте обяви?

2. Каква информация съдържат обявите за жилища?
3. Коя информация в обявите за жилища е най-важна за Вас?

•	 Б. Задачи по време на четене – чрез тях се мониторира езиковата 
компетентност и степента на разбиране на съдържанието на текста.

	Попълване на празни места в текст - най-силното качество на този 
тип задачи е осигуряването на автентична среда за интеграция на лексико-
граматични знания и аналитични умения. Те са индикатор за цялостната 
езикова компетентност на обучаваните, изисквайки едновременно анализ на 
изреченската структура, хипотеза за липсващата част на речта и семантична 
проверка на нивото на обкръжаващия контекст. 

Задача. Прочетете обявата за апартамент под наем и попълнете липсващите думи.

Предлагаме ви обзаведен двустаен ...................... в района на Катедралата. Наблизо 
има автобусна ......................, голям супермаркет и заведения. Жилището се състои 
от просторна всекидневна с диван и малка масичка. В кухнята има ............................. 
– готварска печка, хладилник, тостер, кафе машина и съдомиялна. ......................... 
е голяма и слънчева, с две легла, гардероб и бюро. Банята е модерна. В нея има 
............... кабина и пералня. Изложението на ....................... е югоизточно. От терасата 
има ......................... към тих и спокоен парк. ....................... е 400 евро. В цената са 
включени кабелна ........................... и интернет. Квартирата е на 4 ......................... . 
В сградата няма асансьор. Ако желаете да използвате гараж, се доплаща 40 евро на 
..................... .

	Попълване на таблица по зададени критерии – проверява се 
разбирането и умението на обучаваните да намират и синтезират конкретна 
информация в текста.

Задача. Прочетете текста отново и попълнете таблицата с нужната 
информация. 

Големина
Локация
Обзавеждане
Изложение
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Цена
Гараж

•	 В. Задачи за говорене след четене – творчески задачи за говорене по 
двойки с различна степен на езиков контрол от страна на преподавателя или 
чрез предварително подадени лингвистични опори. 

Задача. Като използвате информацията от обявата за апартамент под 
наем и таблицата след него, съставете по двойки диалог между брокер и 
клиент. 

Задача. Заедно с колегата си влезте в сайт за обяви и заедно изберете 
апартамент под наем, който отговаря на вашите общи изисквания. 
Мотивирайте избора си пред останалите студенти в групата.

Към предвидените от нас допълнителни текстове за четене по темата се 
включват още задачи с алтернативен отговор от типа ДА/НЕ, които предполагат 
детайлно осмисляне на текста и умение за анализ и сравнение на предложените 
граматични и семантични трансформации във въпросите. Въпреки привидната 
елементарност в изпълнението им, „с такива въпроси може да се обхване 
достатъчно голям обем от знания и умения на тестираните” [Бижков 1992:142]. 
Като задачи за говорене предлагаме още дискусия в малки групи и създаване 
на монологично изказване по визуален стимул, направен от самия обучаван 
– например снимка от прозорец на жилището му или кратка презентация на 
собствената квартира. Говоренето по собствени визуални стимули повишава 
мотивацията и интереса на обучаваните за участие в учебния процес, допринася 
за по-голяма автентичност на езиковата продукция. 

В заключение можем да обобщим, че интеграцията на комуникативни 
умения изисква внимателно и целенасочено планиране, така че да се обезпечи 
усещането у преподавателя и обучаваните за естественост и цялостност на 
учебния процес. По наше мнение е необходимо преодоляване на стереотипа 
четенето да се ограничава до различни по тип вариации на въпроси и отговори 
след текста, а говоренето да се ситуира като изолирано умение в края на урочните 
статии. Педагогическите възможности за интегриране на четенето и говоренето 
са многообразни и могат да се адаптират за различните нива на езиковите 
курсове. Настоящият доклад маркира идеи и задава посока за по-нататъшни 
практически решения за оптимизиране и модернизиране на обучението по 
български език като чужд. 
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