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Обща характеристика на дисертационния труд 

Актуалност на проблема 

 

Обръщението е езикова универсалия, която присъства в 

граматичните системи на всички езици. То е едно най-старите 

езикови средства за осъществяване на речев контакт между 

хората. Участниците в различните ситуации и епизоди на 

речевата комуникация привличат и поддържат вниманието на 

събеседника си, използвайки различни видове апелативни 

форми. 

Обръщението е многопланова и полифункционална 

езикова единица. То е носител на множество различни 

семантични и прагматични значения, и е средство за 

осъществяване на почти всички основни функции на езика: 

апелативна, номинативна, идентифицираща, характеризираща, 

деиктична, социално-регулативна, емоционално-експресивна и 

т.н. Тази езикова единица е обект на изследване от различни 

гледни точки. Дълго време тя е привличала изключително 

вниманието на синтаксистите като едно от периферийните 

средства, усложняващи структурата на изречението. 

С развитието на теорията на речевата дейност и 

описанието на речевия етикет обръщението се оказва във фокуса 

на изследователския интерес като основно фатическо средство и 

като един от специфичните елементи, формиращи националната 

картина на света.  

В теорията на речевата комуникация обръщението се 

изучава като основно средство за осъществяване на речевия 

контакт и за поддържане на вниманието на адресата по време на 

интеракцията. Описанието му се свързва с такива понятия от 

теорията на речевите актове като комуникативна цел и интенция 

на говорещия, със ситуацията на общуване и социално-

ситуативните роли на участниците (адресант и адресат) в нея, с 

техните гендерни, възрастови, професионални, психологически 

и други особености. Обръщението играе важна роля при 

прилагането на различни речеви тактики и стратегии от 

комуникантите, а също така и при осъществяването на речевото 

взаимодействие в режим на консенсус или конфликт. 



Всеки комуникативен акт на първо място се свърза с 

установяването и назоваването на адресата, към когото се отнася 

даденото речево действие на говорещия-адресант. Обръщението 

трябва не само да привлече вниманието на този адресат, но и да 

го разграничи от група слушатели, да поддържа вниманието му 

по време на речевия акт. То също така задава общата тоналност 

на разговора и е съществен фактор, който предопределя успеха 

или неуспеха на общуването. 

В системата от средства за езикова номинация то се 

характеризира със силната си социална чувствителност и 

проницаемост, тъй като много точно и бързо реагира както на 

социалното и политическото развитие на обществото, така и на 

свързаните с него изменения в езиковата норма и узуса.  

В съвременната епоха на активна междукултурна 

комуникация изучаването на национално-културните 

особености на обръщението е изключително важно. 

Съпоставителните изследвания на фатическите средства, сред 

които обръщението заема централно място, имат съществен 

принос за цялостното лингвистично описание на тази езикова 

единица. 

В настоящата дисертация се прави опит за 

последователно описание на конвенционалните обръщения в 

руския и българския език. Паралелно се наблюдават системите 

на обръщенията в двата езика. Общославянският им корен 

обуславя една достатъчно голяма близост в системно-

граматичните и лексикално-семантичните характеристики на 

обръщенията. Някои съществени различия между двата езика 

могат да се открият в прагматичните правила за употреба на 

обръщенията. 

Актуалността на настоящото изследване е мотивирана 

от няколко различни фактора: 

1.Обръщението е специфично средство, с чиято помощ се 

осъществява фатическата функция на езика, и по тази причина 

то заема изключително важно място в процеса на речевата 

комуникация. То е въвеждащ, интродуктивен елемент в 

епизодите на речевото общуване между хората. От правилния 

му избор до голяма степен зависят както тоналността и 

характера на общуването, така и достигането на поставената 

комуникативна цел.  



Обръщението е актуално и от гледна точка на речевия 

етикет. Правилата за употребата му са заложени в етикетните 

норми на всеки отделен език.  

Тази езикова единица има висока честота на употреба не 

само в разговорната реч, а и в дискурси от различен тип. 

2. Обръщението се отличава със своя семантичен 

синкретизъм. Многопластовата му семантична структура 

съдържа информация за различните характеристики на 

участниците в речевия акт – адресанта и адресата, за техния 

статус и взаимоотношенията между тях, а също така и за 

особеностите на ситуациите, при които се осъществяват 

конкретните актове на речевата комуникация. Във вокативната 

форма е заложена различна информация за социалния статус на 

участниците в общуването, за тяхната възраст, за 

психологическата, половата и етнокултурната им 

принадлежност. 

3. Комуникативната ценност на обръщението е от 

особена важност в процеса на междукултурното общуване. 

Познаването на етикетните формули за вежливо обръщение към 

събеседника е предпоставка за успешна комуникация с 

носителите на други езици. Неправилният избор на 

обръщението може да доведе до комуникативни сривове и 

неуспехи в речевата интеракция. 

4. Изучаването на обръщението е актуално и с оглед на 

динамиката в развитието на езиковите системи. То много бързо 

и точно реагира на различните социални изменения в 

обществото. В един и същи период от време в системата на 

обръщенията могат паралелно да се употребяват както 

архаични, остарели и редки обръщения, така и нови, жаргонни, 

сленгови, модни, заимствани от други езици, оказионални и 

други. Изборът на една или друга форма се определя от нормата 

и узуса. 

5. Употребата на обръщението до голяма степен зависи 

и от индивидуалните особености на комуникантите. Замисълът 

и целта на говорещото лице са определящи при избора на 

неговата форма в дадена ситуация. Немаловажно влияние 

оказват и такива фактори като: възраст на говорещия, степен на 

образованост, пол, възпитание, място на живеене и други. Затова 

и обръщенията, които използва говорещият, принадлежат не 



само на социолекта, а в голяма степен и на собствения му 

идиолект.  

6. Интересът към многоаспектния анализ на езиковите 

единици в съвременната лингвистична литература е още един 

фактор, определящ актуалността на даденото дисертационно 

изследване. Обръщението със своята полифункционалност, 

семантичен синкретизъм, богата прагматична палитра и 

национально-културна специфика дава огромен материал за 

наблюдение над реализацията на разнообразните функции на 

езика. 

7. Актуалността на настоящото изследване се определя 

и от още един факт – в българистиката и в руско-българската 

контрастивна лингвистика няма специализирано комплексно и 

достатъчно изчерпателно описание на обръщението.  

Обект на изследването е категорията обръщение в 

руския и българския език.  

Предмет на изследване са основните групи думи, 

които съставят комплексите на конвенционалните обръщения в 

двата езика – с оглед на техните морфологични, синтактични и 

функционални особености. 

 Методи на изследването – При разработването на 

дисертационното изследване са използвани следните методи: 

описателен и съпоставителен. Частично се прилагат елементи на 

количествен анализ. Комплексният подход при изучаването на 

обръщението дава възможност да се илюстрират както 

системно-структурните, така и лексикално-семантичните и 

комуникативно-прагматичните особености на тази езикова 

единица.  

Основна цел − Целта на изследването е да се очертаят 

параметрите на конвенционалните обръщения в двата езика, да 

се изведат национално-специфичните форми и да се проследят 

някои особености при техния превод. 

Основни задачи – Предметът, обектът и целта на 

изследването изискват разрешаването на следните задачи: 

1. Систематизиране и обобщаване на основните 

положения от теоретичното описание на обръщението в руската 

и българската лингвистика. 

2. Уточняване същностните характеристики на 

обръщението с оглед на системно-езиковите, семантичните и 



прагматичните му свойства. За тази цел се анализират основните 

морфологични, лексикално-семантични и синтактични 

характеристики на думите, които изпълняват функцията на 

обръщения. 

3. Очертаване на сходствата и различията в средствата 

за изразяване на обръщенията в руския и българския език. 

4. Установяване особеностите при функционирането на 

национално-специфичните обръщения в двата езика.  

5. Анализ на превода на някои от специфичните за 

руския и българския език обръщения. 

Емпиричният материал в настоящия труд съдържа 

различни форми на обръщения, използвани в текстове от 

художествени произведения на руски и български автори от края 

на ХІХ до края на ХХ век. Изследваният материал представлява 

репрезентативна извадка, която илюстрира употребата на 

обръщението в разговорната реч, ексцерпирана предимно от 

руска и българска оригинална и преводна художествена 

литература с обем от над 3200 езикови единици.  

Научната новост на работата се състои в 

последователното системно съпоставително описание на 

конвенционалните обръщения в руския и българския език.  

Теоретичната значимост на изследването се състои в: 

систематизиране на резултатите от теоретичните описания на 

обръщението в руско-българската контрастивна лингвистика; 

провеждането на последователен анализ на морфологичните, 

синтактичните и семантичните характеристики на обръщенията, 

а също така и на някои прагматични правила при употребата им 

в двата езика; описанието на национално-специфичните форми 

за обръщения в руския и българския език и анализ на 

проблемите при превода им.  

Що се отнася до практическото значение на 

изследването, необходимо е да се отбележи, че получените 

резултати могат да бъдат използвани при обучението по 

синтаксис, прагматика, съпоставителна граматика, теория на 

превода, теория на речевата комуникация, също така и за 

специални курсове и семинари за повишаване квалификацията 

на учителите по руски и български език, за написването на 

курсови и дипломни работи, или за разработването на учебни 

пособия.  



Дисертацията се състои от увод, три глави, заключение 

и списък с използваната литература. Обемът на дисертационния 

труд е 218 страници, от които основният текст заема 183 

страници. Списъкът на литературата съдържа названията на 

400 източника. 

 

В първа глава „Обръщението в езика и в речта” се 

коментират основните проблеми, свързани с теоретичното 

описание на обръщението. Обръща се внимание на паралелното 

използване на три различни термина (вокатив, обръщение и 

апелатив) за назоваването на изследваната единица, които имат 

различна трактовка, но в трудовете на много автори се използват 

като синоними. Паралелната им употреба се обяснява с 

възможността да се назоват различните страни на една такава 

сложна и полифункционална единица, каквато е обръщението.  

Подробно се описва функционалния потенциал на 

обръщението. В изследванията на различни автори се изброяват 

следните негови функции: апелативна, вокативна, номинативна, 

контактоустановяваща, фатическа, експресивна, регулативна и 

деиктична. 

Обръщението реализира апелативната си функция, 

когато говорещият цели да подбуди комуникативния си партньор 

към определено езиково или неезиково действие.  

Обозначаването на адресата при обръщение в потока на 

речта се осъществява чрез номинативната му функция. Тя 

може да има двойствен характер – релативна и оценъчна 

номинация. Релативната номинация маркира социалните и 

йерархичните отношения между комуникантите, а оценъчната – 

отношението на говорещия към адресата. 

Контактоустановяващата функция на обръщението се 

определя още и като социативна, или фатическа. Тя се 

реализира в началото на комуникативното общуване, когато 

говорещият прави опит да осъществи речев контакт със 

събеседника си. 

Обръщението реализира експресивната си функция в 

случаите, когато говорещият изразява някаква емоционална 

оценка (положителна или отрицателна) на назовавания адресат 

на речта. 



Регулативната функция за пръв път е описана от В. Е. 

Голдин в монографията му от 1987 г. Според автора 

обръщенията-регулативи не назовават пряко лицето и неговите 

характеристики, те са съотнесени с обекта на речта и 

социалните роли в конкретни ситуации на общуване. 

В различни речеви ситуации обръщението определя до 

голяма степен и прагматичните координати „аз – ти – тук – 

сега”, като маркира участниците, мястото и времето на даден 

комуникативен акт. Следователно, обръщението съдържа трите 

основни вида деиксис – персонален, пространствен и времеви. 

Това ни дава основание да разглеждаме още една функция на 

обръщението – деиктичната. 

В параграфа, разглеждащ морфологичните особености 

на обръщението в двата езика се описват всички морфологични 

разряди думи, които могат да стоят в позицията на обръщения в 

руския и българския език. 

В руския език в позиция на обръщение могат да се 

употребяват съществителни имена, прилагателни имена, 

числителни, местоимения и междуметия. Всички тези части на 

речта в качеството им на обръщения се използват в номинативна 

форма. Изключение правят някои старославянски думи в 

звателна форма отче, старче, боже, друже и др. 

Най-често в позицията на обръщение стоят 

съществителните имена, в частност – собствените имена 

(антропонимите). Характерна особеност на антропонимите в 

руския език е често срещаната им употреба в съкратена 

(усечена) форма. Това явление е известно в лингвистичната 

литература като нов руски вокатив (Дим, тебе молоко или 

сливки?). 

Нарицателните съществителни имена в ролята на 

обръщения се употребяват във всички родове и числа и могат да 

назовават одушевени, неодушевени, конкретни или отвлечени 

адресати на речта (лица, живи същества, природни явления, 

вещи). Тези имена се използват както в пряко, така и в преносно 

значение (обръщения-метафори, обръщения-метонимии, 

оказионални обръщения). 

В позиция на обръщения в изследвания корпус се 

наблюдава и употребата на думи от общ род (Отдай сапог, 



мымра!), а също така и на контаминирани нарицателни 

съществителни от типа комбат и др.  

Освен в основната си форма обръщенията в руския език 

се използват изключително често и в умалителна. Свидетелство 

за това е наличието на огромен брой суфиксални образования от 

една и съща изходна форма, изразяващи умалително-ласкателно 

значение. 

В разговорната реч съществителните имена могат да 

участват в различни неуправляеми предложно-падежни 

конструкции, образувайки ситуативни обръщения от типа: С 

высшим образованием, шаг вперед! 

Прилагателните имена в позицията на обръщения в 

руския език се използват в пълна форма, в именителен падеж, 

във всички лица и числа. В изследвания от нас корпус са 

представени примери на обръщения, изразени чрез качествени и 

относителни прилагателни, а също така и на субстантивирани 

причастия и прилагателни (Православные, одумайтесь!) 

Ролята на обръщения могат да изпълняват личните 

местоимения ты и вы, а също така и някои други видове 

местоимения в състава на обръщенията-дескрипции: 

Здравствуйте, с кем не виделись!  

Числителните имена изключително рядко се 

употребяват като обръщения. В изследвания корпус се срещат 

само редни числителни имена, предимно в текстове на военна 

тематика: Здорово, шестая! – послышался густой спокойный 

голос полковника.  

В системата на обръщенията често се използват и 

междуметия. Междуметието эй, например, понякога се среща 

както в самостоятелна позиция (Эй, иди сюда!), така и в 

конструкции от типа „эй + предложно-падежна форма” (Эй, в 

лесу!), „эй + местоимение” (Эй, ты!), „эй + съществително 

нарицателно” (Эй, мужик!), „эй + антропоним” (Эй, Петр, 

слышишь?). 

Частиците в руския език не могат да се използват 

като самостоятелни обръщения, както в българския език. Те 

се срещат обикновено в състава на дублетни форми от типа мам 

а мам, пап а пап и др. 

В българския език позиция на обръщение могат да 

заемат съществителни имена, прилагателни имена, 



местоимения, числителни, междуметия и частици. Специфична 

особеност на разговорния български език е самостоятелната 

употреба на частици в качеството им на обръщения към 

адресата. 

Съществителните имена (собствени и нарицателни) 

проявяват вариативност по отношение на граматичната си 

форма – те могат да се използват както в основната си 

номинативна, така и в звателна и членна форма. Редуването 

на номинативна и звателна форма е характерно за собствените 

имена. Нарицателните съществителни по-често се употребяват в 

звателна форма, в редки случаи – в номинативна. При 

собствените имена се наблюдава отстъпление от звателната 

форма в полза на номинативната. В българската лингвистика 

този процес е обозначен с термините замяна, отстъпление, 

изместване, упадък на звателната форма. 

Особено активна употреба на основните форми при 

женските имена се забелязва в началото на ХХ век. Счита се, че 

причината за изместването на звателните форми е влиянието на 

българо-турския билингвизъм от края на ХІХ век, а също така 

заимстването от някои западни езици на собствени имена, които 

не звучат естествено в звателна форма. 

В дисертацията се проследява колебанието при 

употребата на звателни и номинативни форми в романа на П. 

Вежинов „Нощем с белите коне”. От всички употребени в 

романа обръщения към жени имената в звателна форма са само 

15%, а 85% са в номинативна форма. Нашите наблюдения 

показват, че употребата на звателните форми при женските 

имена се среща изключително в ситуации на общуване между 

познати лица и в неофициална ситуация. Номинативната форма 

се предпочита при официално общуване.  

При мъжките имена процесът на отстъпление на 

звателната форма се развива значително по-бавно. В 

изследвания роман на П. Вежинов мъжките имена в звателна 

форма са 85%, а в номинативна – 15%. В подкрепа на това 

наблюдение са анализирани още два романа на друг автор – Б. 

Райнов „Умирай само в краен случай” и „Ченге втора 

употреба”. В тези романи мъжките имена се употребяват 

предимно в звателна форма. 



Заимстваните чужди антропоними в българската речева 

практика се употребяват обикновено в основна (номинативна) 

форма. Нашето наблюдение показва, че звателна форма от тези 

имена понякога се използва в художествените произведения за 

създаване на комичен ефект. Такива примери могат да се 

посочат в някои от произведенията на М. Вешим. В романа му 

„Английският съсед” , например, се срещат обръщения от типа 

Джоне, Патришо, Нотингаме, Майкъле. 

Интересна е употребата на членните форми при 

съществителните имена, която не се среща в другите славянски 

езици. Обръщенията в членна форма се делят на две групи: 1) 

към познати адресати (детето ми); 2) към непознати адресати 

(Болният, влезте!).  

В членна форма се използва голяма част от т. нар. 

обратни обръщения от типа маминото, татовата, баевата, а 

също така и числителни имена в позиция на обръщения 

(Първият, влезте!) 

Прилагателните имена в позицията на самостоятелни 

обръщения наброяват около десет – драги, скъпи, мили, 

уважаеми, любезни, почтени, любими и др. В изследвания 

корпус най-често се срещат мили и драги. 

Личните и притежателните местоимения (в пълна и 

кратка форма) също се употребяват като обръщения − най-често 

в съчетания от типа 1) лично местоимение + антропоним; 2) 

притежателно местоимение + съществително име. Във втория 

тип пълната форма на притежателното местоимения може да се 

заменя с кратка, и тя стои задължително след съществителното 

(дете мое – детето ми). Нашето изследване показва, че 

подобни обръщения (брат ми, майка ми, баща ми) в определени 

ситуации могат да се възприемат от носителите на езика и като 

израз на известна дистанцираност в отношенията между 

участниците в общуването. 

Числителните имена, а също така и субстантивираните 

прилагателни и причастия в позиция на обръщения се 

употребяват в членна форма − обикновено като част от 

разширено обръщение, напр. Петият поред, излезте! 

В разговорната реч в позиция на обръщения могат да се 

употребяват и междуметия в самостоятелна позиция, или в 

съчетание с нарицателни съществителни или антропоними: Ей, 



затвори си устата, че ще глътнеш воденицата! (Йовков); Хей, 

хора, искам да се срещна с него…(Карабашлиев). 

Характерна особеност на българския език е 

самостоятелната  употреба на частици в позицията на 

обръщение. Някои от частиците-обръщения са детерминирани 

по полов принцип и се отнасят съответно само към адресати от 

мъжки пол (бе, бре) или женски пол (ма, мари). Подобни 

обръщения са характерни за диалектните говори. В речевата 

практика се използват най-често при битовото общуване. 

Един от спорните въпроси, отнасящи се до 

синтактичния статут на обръщението е свързан с проблема за 

неговата обвързаност с останалите елементи от структурата на 

изречението. В дисертацията подробно са разгледани 

становищата на различни учени. Анализът показва, че мненията 

им се свеждат до две основни положения. Привърженици на 

идеята, че обръщението е самостоятелна комуникативна 

единица и не влиза в структурата на изречението са А. А. 

Шахматов, Б. П. Ардентов, А. М. Пешковски, В. П. Проничев, Н. 

И. Формановская. Противоположно е  мнението на А. Т. 

Абрамова, А. Г. Руднев и О. А. Мизин, които възприемат 

обръщението като част от състава на простото изречение. 

Подобни схващания за синтактичния статут на обръщението има 

и в българския синтаксис. 

Обръщението в руския език може да бъде изразено в 

изречението чрез словоформа, словосъчетание или цяло 

изречение. 

Самостоятелните словоформи в позицията на 

обръщение са най-често срещания начин за привличане на 

вниманието на адресата. Те понякога могат да образуват и 

открити редове, когато речта се отнася до множество адресати 

или закрит – когато адресата, към когото се отнася речта, е 

назован по няколко признака. Специфична особеност на руското 

обръщение в мн.ч. е способността му да се съчетава в 

изречението с глаголна форма в ед.ч. (Беги, ребята!). Такива 

употреби често се срещат в императивни изречения. В 

българския език подобна несъгласуваност може да се срещне 

изключително рядко при някои команди. 

Обръщението може да бъде изразено и чрез просто 

двучленно словосъчетание в следните разновидности: 1) 



прилагателно име + съществително име; 2) съществително 

име + притежателно местоимение; 3) числително + 

съществително име. Такова словосъчетание може да бъде 

свободно (добрый человек, глупый человек) или несвободно 

(фразеологизирано), напр. Слушай меня, голова дубовая! 

В поетичните текстове обръщението често се изразява 

чрез цяло изречение: О, край, в котором счастье – дома 

(Цветаева); О город! О сборник задач без ответов, о ширь без 

решенья и шифр без ключа! (Пастернак). 

Висока честота при използване на обръщението се 

наблюдава в подбудителни и въпросителни конструкции. 
Такъв тип изречения предполагат непосредствена насоченост на 

изказването към адресата, защото от него се очаква реакция във 

вид на действие или отговор. Обръщението в подбудителното 

изказване разкрива много от функционалните си възможности – 

от една страна то е показател за отношението на говорещия към 

адресата (неутрално, уважително, дружеско, равнодушно, грубо, 

вулгарно и т.н.), а от друга – спомага за реализацията на 

различните разновидности на подбудата – категорична, мека, 

неутрална. При категоричната подбуда, например, (команда, 

заповед, разпореждане) не е характерно използването на 

вежливи и умалително-ласкателни форми, а на неутрални 

форми, антропоними или обръщения, обозначаващи социалния 

статус на лицето. При категоричната подбуда обръщенията често 

имат и отрицателна конотация и изразяват агресивното 

отношение на говорещия към обекта на речта. За меката подбуда 

са характерни обръщения, назоваващи родствени отношения, 

обръщения с умалително-ласкателни суфикси, оценъчни и 

емоционални думи, които демонстрират близки отношения 

между комуникантите. 

Обръщението в руския и българския език няма строго 

определено място в изречението, следователно можем да 

говорим за препозитивни, интерпозитивни и постпозитивни 

обръщения. Говорещият използва обръщение в начална 

позиция с цел да привлече вниманието на адресата и да настрои 

диалога на определен тон. В такава позиция е своеобразен 

показател на отношенията между комуникантите и задава 

тоналността на по-нататъшното развитие на диалога. В 

интерпозиция обръщението поддържа контакта с адресата и 



неговото внимание. Постпозитивното обръщение се използва 

като средство за емоционално въздействие върху слушащия. 

Лингвистичното описание на обръщението засяга и 

въпроса за вокативните изречения. Това са изреченията, чийто 

главен и единствен член е обръщението, назоваващо лицето, към 

което се отнася речта. За този тип изречения в лингвистичната 

литература се използват различни термини като комуникативен 

тип изречение, комуникативно обръщение, изречение-

обръщение. Значението на вокативните изречения зависи от 

различните видове пресупозиции на говорещия. Например, 

антропонимните форми от типа Наташа! Сидоров! могат да се 

използват не само за установяване на контакт, но и в ситуации, 

изразяващи укор към събеседника (престани да правиш това/ 

престани да говориш) или като сигнал за опасност 

(внимавайте); квалификативно значение изразяват 

експресивните обръщения от типа Дурак! Умница! Молодец! и 

др.  

Обръщението в българския език, както и в руския, 

може да бъде изразено чрез самостоятелна словоформа, 

словосъчетание или цяло изречение.  

Самостоятелната словоформа в позицията на 

обръщение най-често е съществително или прилагателно име. 

Специфична особеност в българския език е широката употреба 

на дублетни форми. Такива обръщения са характерни за 

битовата реч и се срещат в творчеството на автори като Ив. 

Вазов, Й. Йовков, Елин Пелин, Чудомир, Д. Талев и др. 

Нашите наблюдения показват, че дублетните форми 

могат да бъдат разгледани в две групи: 1) двойно номиниране на 

адресата с еднакви номинативни единици. 2) двойно 

номиниране на адресата с различни номинативни единици 

В първата група с най-голяма честота се откроява 

двойната антропонимна номинация (Ах, Албено, Албено), а на 

второ място по употреба е назоваването на адресата с родствено 

наименование (мамо, мамо; лельо, лельо). В позицията на 

двойно обръщение се използват и други нарицателни 

съществителни имена (българе, българе; сърце, сърце). Тези два 

вида дублетно номиниране на адресата не са изследвани в 

българската лингвистика. Вниманието на учените е привлякъл 

един друг езиков феномен – двойното номиниране чрез 



тавтологични конструкции от типа магаре с магаре, патка с 

патка, глупак с глупак. Наблюденията показват, че подобни 

повтарящи се обръщения се употребяват паралелно в 

номинативна и звателна форма (глупако с глупако). Чрез тях 

оценъчното значение на обръщението се интензифицира 

допълнително. Същата функция изпълнява и съчетанието на 

обръщение с местоимението такъв: Престани бе, смотаняк 

такъв! Нашите наблюдения потвърждават наблюденията на 

някои автори, че този тип обръщения се срещат изключително 

при изразяването на негативна оценка. 

Във втората група се обособяват няколко различни типа 

номинации. С най-голяма честота на употреба се отличава 

конструкцията антропоним + обратно обръщение (Косьо, 

чичовото; Станке, баби). Второ място по честота на употреба 

заемат съчетанията антропоним + нарицателно съществително 

име, обозначаващо различни признаци на адресата. В 

изследвания корпус от примери нарицателното съществително 

име най-често назовава родствени отношения (Султано, сестро; 

Стоянче, синко). Друга конструкция за двойно назоваване на 

адресата е антропоним + оценъчно обръщение и различни 

съчетания с притежателни местоимения (Радке моя, радост 

моя). Специфичните за българския език частици се използват и в 

разнообразни съчетания за двойно номиниране на адресата: 

частици + антропоним (Бре Иване); частица + антропоним + 

частица + родствено наименование (Мари Албено, мари дъще); 

частица + нарицателно съществително (бе, хора). Наблюдава 

се и многократно повторение на една и съща частица в рамките 

на едно изказване (Бе, Василе, бе ти…Бе я ми кажи…). 

В българската лингвистична литература 

разпространените и неразпространените обръщения се 

обозначават с термините разширено и неразширено обръщение. 

Неразширените обръщения се изразяват чрез съществителни 

или прилагателни имена и могат да бъдат интонационно 

отделени като самостоятелни изречения. Разширените 

обръщения се състоят от словосъчетания, като най-често се 

срещат съчетанията на съществително + прилагателно (храбри 

войводо; светла господарке, добри човече). Подобни съчетания с 

прилагателните уважаеми, скъпи и драги се употребяват като 

фразеологизирани обръщения в мн.ч. (уважаеми гости, скъпи 



колеги, драги зрители). Разширеното обръщение може да има в 

състава си и притежателното местоимение мой (пролет моя, моя 

бяла пролет) или в структурата може да участва предлог 

(светице над светиците). 

Обръщението в българския език, както и в руския, 

най-често се реализира в подбудителни и въпросителни 

изречения.  
Синтаксисът на обръщението е тясно свързан с неговите 

дискурсивни функции. Обръщението в двата езика се 

реализира в различни типове дискурси и текстове, а също така и 

в различни части от текста. Най-естествената му употреба е в 

диалогичната реч.  

Наблюденията над функционирането на обръщението 

показват, че в структурата на текста то обикновено се използва в 

инициалната или реактивната реплика на диалоговото единство.  

Обръщението в инициалната реплика се среща в 

следните случаи: 1) при първоначална номинация на адресата 

(при приветствие и начало на разговор); 2) при идентификация 

на адресата; 3) при целево (деиктично) посочване на адресата; 4) 

при изразяване на оценка (положителна/отрицателна) и 

отношение към адресата на речта.  

Обръщението в реактивната реплика изразява 

отношението на адресата към говорещия. Нашето 

наблюдение показва, че в този тип реплики честотата на 

употребата на обръщението е значително по-малка. В 

реактивните реплики обръщението се среща в следните 

конструкции: 1) при желание да се подчертае вниманието към 

речта на говорещия; 2) при даване на оценка на репликата или 

действието на адресанта; 3) при характеристика на адресанта; 4) 

при изразяване на отношение към събеседника. 

Наблюденията ни показват, че в други типове текстове 

обръщението се използва във вътрешната реч на говорещото 

лице или при цитирането на чужда реч. В редки случаи 

обръщението се употребява като част от заглавието в 

публицистични или художествени текстове. 

Събраният езиков материал показва различна честота на 

употреба на обръщенията в потока на речта. При паралелното 

изследване на руски и български художествени текстове се 

наблюдава почти два пъти по-честа употреба на обръщения в 



руския език отколкото в българския. В нашия материал е 

представена количествена извадка за употребата на 

обръщенията в сто диалогови единства, ексцерпирани от 

повестите „Собачье сердце” на М. Булгаков и „Бариерата” на 

П. Вежинов. В произведението на М. Булгаков 70 от стоте 

диалогови единства съдържат форми на обръщения, в 

българския текст количеството им е два пъти по-малко:  

 

Произведение Обръщение 

в 

инициалната 

и 

реактивната 

реплика 

Обръщение 

само в 

инициалната 

реплика 

Обръщение 

само в 

реактивната 

реплика 

„Собачье 

сердце” 

36 27 7 

„Бариерата” 11 19 4 

 

Този извод за честотата на употребата на обръщенията 

не претендира за абсолютна изчерпателност, необходима е 

статистическа обработка на по-голямо количество текстове, но 

той маркира една интересна особеност при употребата на 

обръщенията в двата езика. 

Изследваният в първата глава материал дава основание 

да се направят следните изводи:  

1. При описанието на лингвистичната същност на 

обръщението се използват понятия като вокатив, обръщение и 

апелатив, които имат различна дефиниция, но в трудовете на 

много автори се употребяват като синоними. Паралелната им 

приложимост се обяснява с възможността да се подчертаят 

различни страни от същността на една такава сложна и 

полифункционална единица каквато е обръщението.  

2. Обръщението е многофункционална езикова единица. 

Обзорът на теоретичните описания на функциите му показва, че 

те са: апелативна, номинативна, контактоустановяваща, 

експресивна, регулативна и етикетна. В съвременната 

литература се посочва и още една – деиктична функция. 

3. Лингвистичното описание на обръщението е свързано 

с функционирането му в езика и в речта. След наблюденията 



върху употребата му в руския и българския език се извеждат 

следните изводи:  

Съществени различия се наблюдават при 

морфологичните форми на съществителните, които в руския 

език се използват изключително в номинативна форма (с 

изключение на някои старославянски думи в звателна форма), а 

в българския език паралелно се използват основна 

(номинативна), звателна, а също така и членувана форма. В 

руския език широко разпространени са съкратените (усечените) 

обръщения, тавтологичните съчетания със съюза а и различните 

умалително-ласкателни обръщения. 

При анализа на синтактичните особености на 

обръщението в руския и българския се открояват както много 

общи, така и специфични правила на употреба в речевата 

комуникация. И в двата езика обръщението заема еднакво 

препозиционно, интерпозиционно и постпозиционно място в 

изречението. То обикновено се използва в инициалната и 

реактивната реплики на диалоговото единство, може да 

присъства във вътрешната реч, при цитираната реч или да бъде 

част от заглавието на дадени текстове. 

Съществено различие между двата езика се наблюдава 

при съгласуването на формата на обръщение със сказуемото. 

Руската разговорна реч допуска несъгласуваност между 

обръщението и сказуемото по категорията число.  

В българския език често се среща специфична 

тавтологична форма на обръщение с предлога с. Такива 

обръщения се използват и в изходна номинативна и в звателна 

форма. Характерна синтактична особеност на обръщението в 

българския език е склонността да се използват дублетни форми 

за номинация на адресата, които се реализират в множество 

различни конструкции.  

 

Във втората глава „Семантична и прагматична 

специфика на формите на обръщението” се разглежда 

семантиката на думите, които могат да изпълняват апелативна 

функция. Извеждат се основните лексикални групи от думи, 

които най-често се използват като обръщения.  

Обръщението се разглежда не само като средство за 

назоваване на адресата, а и като възможност говорещият да 



изрази отношението си към обекта на речта с помощта на 

различни емоционално-експресивни и конотативни значения. 

Лексикално-семантичните особености на обръщението 

сравнително рядко са били описвани в лингвистичните 

изследвания. Това, вероятно, е свързано с факта, че системата на 

обръщенията във всеки отделен език обхваща огромен диапазон 

от езикови форми, които трудно могат да бъдат сведени до 

някакъв общ семантичен показател. Освен това смисловата 

структура на обръщението притежава широк семантичен 

синкретизъм. В нея се кръстосват множество значения, които 

имат както чисто лингвистична, така и екстралингвистична 

основа. Сред тези значения са номинацията на адресата, 

идентификацията, апелацията към него, характеризацията. Тук 

могат да се изброят и редица добавъчни значения, които дават 

информация не само за адресанта и отношението му към 

събеседника, но и за общата тоналност на общуването, за 

социално-статусните, възрастовите, родствените, 

психологическите, гендерните, ситуативните и др. отношения 

между комуникантите.  

При описанието на семантичната структура на 

обръщението в лингвистичната литература се набляга на 

различните аспекти от нейната същност. 

Обзорът на теоретичните изследвания показа, че върху 

семантичната структура на обръщението влияние оказват редица 

екстралингвистични фактори, свързани с прагматиката му: 1) 

социалната роля на говорещия; 2) социалната роля на адресата; 

3) отношенията между говорещия и адресата; 4) тоналността на 

общуването; 5) темата на общуването; 6) целта на общуването; 

7) начинът на общуване (устен/писмен, контактен/дистантен; 

консенсусен/конфликтен); 8) мястото на общуването и др. 

Следователно, обръщението е едно от основните езикови 

средства, което носи разнообразна комуникативно-прагматична 

информация и тя се определя не само от езиковата норма и 

узуса, но и от особеностите и пресупозициите на 

комуникантите, а също така и от ситуацията, в която протича 

общуването.  

Настоящото изследване се базира върху концепцията на 

Н. Д. Арутюнова, която отделя в семантиката на обръщението 

два основни компонента: номинативен и оценъчен. 



Номинативното значение на обръщението предполага описание 

на денотативното, конотативното и оценъчното значение, които 

намират реализация чрез контактоустановяващата и 

експресивната му функция.  

В семантиката на контактоустановяващите 

обръщения се съдържат следните компоненти: 1) назоваване на 

адресата; 2) идентификация на адресата; 3) призив за 

установяване, поддържане и приключване на речевия контакт. В 

ролята на контактоустановяващи обръщения най-често се 

използват антропонимите, родствените наименования, 

наименованията по гендерен показател, наименованията по 

възраст, по социален и професионален признак и др. 

Антропонимите са основно средство за адресация 

във всички езици. Езиковата личност се осъзнава и 

идентифицира именно чрез личното си име. В съвременното 

руско и българско общество пълното паспортно име на човека се 

състои от три антропонимни форми: собствено име, бащино 

име и фамилия. И трите съставки на името могат да изпълняват 

функцията на обръщения в двата езика.  

Характерна черта на обръщението, изразено чрез 

собствено име в руската разговорна реч, е употребата му в т. 

нар. съкратена (усечена) форма (Нин, Дим, Петь). Това явление 

се определя от някои изследователи като една от ярките 

иновации в съвременния руски език. 

Българските лични имена проявяват вариативност при 

използването на звателни и номинативни форми. Освен това при 

номинацията на адресати от женски пол се наблюдава 

използването на т.нар. андроними. Това явление се среща както в 

българския, така и в руския език. В българския тези обръщения 

се образуват от собственото име на съпруга (Иваница, 

Петровица), а в руския – от фамилията на съпруга (Супруниха, 

Гаврилючка). 

В семантиката на собствените имена ясно се открояват 

три семантични групи: неутрални, ласкателни и груби. В 

руския език за разлика от българския, с помощта на различни 

суфикси от едно и също име могат да се образуват множество 

различни ласкателни имена (Оля, Оленька, Олечка, Олюша, 

Олюшенька, Олюшечка, Ольгуночка и др). 



И в двата езика антропонимите могат да се употребяват 

в генеративно значение. Това се наблюдава при имена от типа 

Иван (обобщено название на руснак), Фриц (обобщено название 

на немец) и др.  

Като обръщения могат да функционират и някои 

прецедентни имена, назоваващи общоизвестни личности, 

свързани със световната или националната култура. В руския 

език, например, често се използват имена като Иуда, Калигула, 

Дон Кихот и др., а също така Емеля, Егорка (мързелив човек), 

Варвара (любопитен човек), Айболит (лекар) и др. В българския 

език това са прецедентните имена от типа Бай Ганьо, Марко 

Тотев, поп Кръстьо, Паисий и др. Това са характеризиращи 

обръщения − всяко със своя специфичен семантичен потенциал. 

В руския речев етикет назоваването на адресата със 

собственото и бащиното му име е най-официалната вежлива 

форма на обръщение. С нея се обръщат дори към президента. 

Тя до голяма степен замества характерната за други езици 

официална вежлива форма от типа господин/госпожа + 

фамилия. 

В руската речева практика обръщението по име и 

бащиното име се използва в различни форми: в пълния си вид 

(Павел Павлович), в съкратен (усечен) вид (Пал Палыч, Дарь 

Иванна) или в умалително-ласкателна форма (Любочка 

Степанна). Съчетаването на уважителната форма на бащиното 

име с ласкателните деминутивни форми създава особена 

емоционална топлота при общуването.  

В българския ономастикон бащиното име няма 

специфични отличителни морфологични белези и не се използва 

като вокативна форма. За българската речева практика е 

характерно обръщението по фамилия. То има официален 

статут в речевия етикет. Обръщението само по фамилия звучи 

обикновено строго и дистанцирано и се използва в официалните 

сфери на общуване или при общуване с малко познати адресати.  

Пълното име по паспорт в руския и българския език се 

използва в строго определени ситуации на общуване (при 

бракосъчетания, при съдебни заседания, при полицейски 

разпити и др.). Нашите наблюдения показват, че в 

художествените произведения употребата на пълното паспортно 



име като обръщение към адресата може да бъде един от 

похватите на езиковата игра.  

Освен собствените имена при назоваването на адресата 

в двата езика са популярни и други разновидности на 

антропонимната номинация. Това са различни видове 

прозвища, псевдоними, прякори и съвременните имена в 

интернет – никнеймите. 
Контактоустановяваща функция могат да изпълняват и 

много нарицателни имена, които, в зависимост от значението си, 

се разпределят в няколко семантични групи.  

Най-голяма честота на употреба след антропонимите 

има групата на родствените наименования. И в двата езика 

съществува богата система от наименования на родствените 

връзки и отношения. В българската речева практика се 

наблюдава по-голямо разнообразие от паралелни названия на 

някои роднински връзки (чичо, вуйчо, калеко, лелинчо, леля, 

стринка, чинка, учинайка и др.). Съществуват и специфични 

форми на обръщения към по-голям брат или сестра (батко, 

како). Тези две думи имат по-широк диапазон на употреба, тъй 

като могат да се отнасят както към познати, така и към 

непознати адресати, които на възраст са по-големи от 

говорещия.  

В изследвания корпус в семантичната група на 

родствените отношения най-широко са представени 

обръщенията към най-близките роднини, а именно към майката, 

бащата, брата, сестрата, бабата, дядото, чичото, лелята. 

Емпиричният материал показва, че и в двата езика по-голямата 

част от родствените наименования могат да се употребяват от 

говорещия и като обръщения към лица, с които той не се намира 

в роднинска връзка. 

Друга семантична група  формират наименованията на 

адресата по възраст. Това са обръщенията от типа девочка, 

девушка, мальчик, молодой человек, старик / момиче, момче, 

младеж, старче и др. Към тази група се отнасят и някои 

родствени наименования, в чиято семантика се съдържа и 

представата за възрастта на адресата (дедушка, бабушка; дядо, 

бабо). По своята прагматика в тази група се откроява руското 

обръщение девушка, което се използва като универсално, често 

независимо от възрастта на адресата. 



В ролята на обръщения в руския и българския език се 

употребяват и някои думи, обозначаващи адресатите по 

гендерен признак. В руската разговорна практика като най-

неутрални наименования към непознати лица от мъжки и 

женски пол се използват обръщенията мужчина и женщина. В 

българския език с подобно значение се употребяват господин и 

госпожа, а думите мъж и жена по-скоро се свързват със 

съпружеските отношения.  

Обръщението человек/човек в двата езика има различен 

диапазон на употреба. В съвременната българска разговорна 

практика то е особено популярно и се използва често в 

ежедневното общуване, като има различни модификации: човек, 

човеко, човече, а също така силно стилизираното чиляк. В руския 

език человек се наблюдава в текстове от ХІХ век, където се 

използва за обръщение към слугите или обслужващия персонал 

в заведенията. В редки случаи се среща звателната форма 

человече. 

В текстовете на руската класическа литература с много 

голяма честота на употреба се отличава обръщението 

голубчик/голубушка. То може да се отнася към познати и 

непознати адресати и отразява специфичната за руския етикет 

нагласа към доброжелателен и сърдечен тон на общуването.  

В речта на определени групи се използват обръщения, 

отразяващи различни степени на социалната йерархия в 

обществото. В изследвания корпус от примери се откроява 

голяма група обръщения по статусен признак, към които се 

отнасят думи от различни сфери – названия на титли, военни 

звания и длъжности, наименования на чиновете в църковната 

йерархия и др. Тази група обръщения и в двата езика се 

характеризира с устойчивост по отношение на употребата на 

конвенционалните вокативни форми.  

В самостоятелна семантична група в дисертацията са 

разгледани названията по професия. В руския език някои 

обръщения от този тип не се използват с голяма честота, тъй 

като се заместват от обръщенията по име и бащино име. В 

българския език обръщенията по професия по-често се срещат в 

самостоятелна позиция. И в двата езика съществува 

избирателност по отношение на формата на обръщение в такива 



двойки думи като доктор-врач, доктор-лекар, като в позицията 

на обръщение се използва само доктор. 

Като обръщения се използват и много други думи, 

обозначаващи различни ситуативни или социални връзки между 

хората или комуникативни роли – другар, приятел/приятелка, 

пенсионер/ пенсионерка, стопанин/стопанка, колега, ученик, 

слушател, зрител, побратим, земляк, адаш и много други. 

Наред с номинативната и идентифициращата 

обръщението изпълнява и ярко изразена оценъчна функция. 

Говорещият не само назовава адресата, но твърде често влага в 

обръщението и различни видове характеристики и оценки на 

събеседника си. 

В настоящото дисертационно изследване оценъчните 

обръщения са разгледани в две групи – 1) обръщения, 

изразяващи положителна оценка; 2) обръщения, 

изразяващи отрицателна оценка. 

Оценъчните обръщения с положителна оценка 
изразяват одобрение и положително отношение към адресата на 

речта. Използвайки ласкателни обръщения, говорещият влага в 

тях различни чувства на симпатия и одобрение. С голяма 

честота те се употребяват в руския език. В българския имат по-

ограничена сфера на употреба – срещат се в общуването между 

добре познати комуниканти и обикновено в неофициална 

обстановка. 

Ласкателните обръщения се използват често в 

произведенията на руската класическа литература и са една от 

най-характерните прояви на категорията вежливост в руския 

език. С голяма честота на употреба се отличават ласкателните 

антропоними. Те са изключително разнообразни благодарение 

на множеството деминутивни суфикси, чрез които се образуват. 

В българския език, в сравнение с руския, те са значително по-

малко по количество.  

Положителна оценка могат да изразяват и други 

номинации на адресата: наименованията по родствени 

отношения, по възраст и по гендерен показател. 

Доброжелателно отношение към адресата на речта изразяват и 

всички думи, в чиято семантика се съдържа семата 'одобрение' 

от типа красавец/красавица, смелчага, храбрец, юнак и др. Към 

тази група се отнасят и някои метафорични обръщения от типа 



душенька, ангелок, звездочка, сердце, солнышко, любовь, душа, 

золотко; душице, душичко, душко и др. С положителен знак се 

открояват и обръщенията-фитоними (цветочек, яблочко, 

березонька), които по нашите наблюдения са с много по-голяма 

честота на употреба в руския език, отколкото в българския.  

Зоосемантичните номинации са най-често 

използваните оценъчни обръщения. В руската разговорна 

практика положителна оценка изразяват обръщения от типа 

ласточка, зайчик, котенок, рыбка, птичка и др. обикновено в 

умалителна форма. Една журналистическа статистика от 

последните години показва, че сред най-популярните ласкателни 

обръщения в битовия език е думата зайка и нейните 

модификации. По този начин се обръщат към съпрузите си 20% 

от жените и 14% от мъжете в Русия. На второ място по употреба 

са думите котик/кошечка. Те са предпочитани от 14% от жените 

и 12% от представителите на силния пол. По-нататък в рейтинга 

се нареждат обръщенията любимый/любимая и 

солнце/солнышко. 

В изследвания български корпус зоосемантичните 

номинации, които изразяват положителна оценка не са толкова 

много по количество и толкова разнообразни, колкото в руския 

език. Най-често се използват обръщенията пиленце, гълъбче, 

коте и др. 

Положителна оценка към адресата се съдържа и в 

етикетните обръщения, изразени чрез прилагателни имена от 

типа уважаемый, глубокоуважаемый, дорогой, родной; 

уважаеми, мили, драги и др. Обръщенията дорогой и родной се 

използват с голяма честота в руския битов език. 

Изследователите свързват честата употреба на обръщението 

родной с идеята за кръвно родство в руската езикова картина на 

света и особеното място, което тази дума заема в речевата 

практика. Това обръщение свободно се употребява както към 

роднини, така и към адресати, с които говорещият няма 

родствена връзка. В подобни случаи говорещият демонстрира 

емоционална близост с адресата. 

В руската разговорна реч широка употреба имат също 

така голям брой прилагателни имена със суфикса -еньк-, 

които изразяват положителната оценка на говорещия за 

събеседника му. В ексцерпирания корпус с този суфикс най-



често се срещат обръщенията миленький, хорошенький, 

добренький, родненький, бедненький и т.н. 

Анализът на обръщенията с положителен знак показва, 

че и в двата езика се наблюдават специфични особености при 

функционирането на тези езикови единици. В разгледаните 

семантични групи ясно се откроява основното различие между 

двата езика, а именно свръхемоционалността на руския език. За 

разлика от българския език в него се наброява много по-голям 

брой обръщения, изразяващи положителна оценка. Такива 

обръщения има в групата на антропонимите, зоосемантичните 

метафори и прилагателните имена. Съществува разлика в 

честотата на използването на обръщения-фитоними. 

Обръщенията-олицетворения от типа сърце, любов, душа, слънце 

са характерни за двата езика. 

Към обръщенията, изразяващи отрицателна оценка 
се отнася дълъг списък от думи, които показват обидно, грубо, 

оскърбително или агресивно отношение към адресата на речта. 

С такава цел се използват основно нарицателни съществителни, 

прилагателни имена или словосъчетания от различни 

семантични групи.  

Основно средство за изразяване на отрицателна оценка 

към адресата са обръщенията, които представляват  различни 

зоосемантични номинации. Групата на отрицателните зооними е 

една от най-честотните в системата на конотираната оценъчна 

лексика. В събрания руски корпус такива обръщения са: зверь, 

скотина, гадина, сука, животное, осел, гадюка, змей, баран, 

собака и др.  

В българския език също се използват голям брой думи, 

изразяващи негативна характеристика – животно, звяр, гад, 

гадина, свиня, кучка, хиена, чакал,пръч, маймуна, магаре и др. 

Характерна черта на българските зооними-обръщения е 

употребата им във фразеосхеми от типа говедо такова, патка 

такава, магаре такова, говедо с говедо и др. Постпозицията на 

показателното местоимение в такива структури се използва за 

усилване и подчертаване на негативното отношение на 

говорещия към обекта на оценката.  

Някои зоометафори в българския език са гендерно 

диференцирани. Следните думите със сема 'глупав' обикновено 

се отнасят към лица от женски пол – патка, пуйка, гъска, 



кокошка, квачка, овца. В руския език образните гендерни 

стереотипи за глупав човек се свързват по-скоро с лица от 

мъжки пол и зоометафори от типа баран, дуб, дубина, индюк, 

осел и др.  

Зоонимите и в двата езика се използват и в съчетания с 

прилагателни, които внасят допълнителна експресия в 

изказването на говорещия.  

Следващата голяма лексикална група обръщения 

отразява черти от моралния облик на хората. Образът на 

личността в социума до голяма степен зависи от моралните 

принципи на обществото, които се основават на концептуалната 

опозиция 'добро-зло'. Такива обръщения в двата езика са: гусь, 

мошенник, акула, сука, хвастун, шарлатан, сплетница, 

бесстыдник, злодей, предатель, подлец/ неблагодарник, 

нещастник, проклетник, безсрамник, мръсник, измамник и др. 

Обръщенията със сема 'обвинение в глупост' 
формират също голяма лексикална група. В руския език, 

например, производните обръщения от думата дурак образуват 

дълъг синонимичен ред, който е много по-голям в сравнение със 

същия ред, образуван от думата глупак в българския език. Най-

често използваните обръщения в руския език от тази група са: 

дурак, дура, дурень, дуралей, дурило, дурачок, дурачина, болван, 

кретин, тупица, идиот, дубина и др. В българския език това са 

думите: глупак, кретен, идиот, тъпак, тъпунгер и др.; 

негативна окраска имат и разговорните обръщения от типа 

тутманик, тиквеник, кифла, пача и др. 

Друга семантична група обръщения се използва за 

нагрубяване на адресата и изразяване на отрицателна оценка 

към него чрез фиксиране на физическите му недостатъци. В 

ексцерпирания корпус се срещат следните обръщения: руски 

език – косоглазый, куцый, калека, мешок, образина седая; 

български език – кьорчо, изрод, хърба, дебелак, чучело и др. 

В самостоятелна група се разглеждат обръщенията, 

изразяващи негативно отношение към адресата според 

принадлежността му към определена социална група, 

националност или раса: руски език – хохол, жид, варвар, 

фашист, немчура и др.; български език – шоп, гагаузин, селянин, 

циганин, манго, фес,  мамалигарин и др.  



При изразяване на отрицателна оценка към адресата и в 

двата езика в качеството на обръщения често се използват 

религиозните понятия дявол и сатана, традиционно свързвани с 

отрицателните качества на човека. 

Характерна черта на българската емоционално-

експресивна лексика е специфичното усложняване на 

оценъчните лексеми с частици или с местоимението такъв 
(боклук такъв, маймуна такава). В разговорната реч често се 

използват тавтологични съчетания с предлога с от типа глупак с 

глупак, патка с патка.  

В българския език отрицателна оценка към адресата на 

речта изразяват и голяма група думи от турски произход. 

Нашите наблюдения показват, че обръщенията-турцизми по-

често се използват в речта с негативна конотация, отколкото с 

положителна. Те разграничават адресатите по пол – към 

адресати от мъжки пол се употребяват обръщения като ахмак, 

бунак, тепегьоз, серсем и др., а към адресати от женски пол – 

гювендия, уруспия и др. В системата на българския език подобни 

оценъчни обръщения могат да имат дълъг синонимичен ред. 

Например, синоними на думата серсемин са глупав, гламав, 

малоумен, слабоумен, бунак, тъпак, будала, абдал, ахмак, 

лапнишаран, лапнимуха, завеян, зяпльо, хапльо, безумен, 

налудничав. 

Обръщенията-турцизми са част от заимстваните 

архаични реалии, но речевата практика показва, че голяма част 

от тях се използват в съвременния език с негативна конотация в 

чисто апелативна функция. В младежкия сленг, например, се 

наблюдава десемантизация на думата копеле, която от 

оскърбително обръщение се е превърнала в неутрална 

апелативна дума и не се възприема като обидна от младежите.  

Характерна особеност на българската разговорна реч е и 

употребата на обръщения-словосъчетания с инверсия в 

компонентите (сине майчин). Синтактичната инверсия в такива 

случаи е показател за негативната конотация на 

словосъчетанието. 

В изследвания руски и български езиков корпус се 

наблюдава и употребата на множество цинични и вулгарни 

думи. Подобни обръщения в руската литература се срещат в 

произведенията на Е. Лимонов, Н. Коляда, М. Елизаров, Е. 



Хаецкая, В. Аксенов и др., а в българската литература – в 

романите на Х. Калчев, М. Вешим, З. Карабашлиев и др.  

 

Третата глава на дисертацията „Национално-

културна специфика на обръщенията в руския и българския 

език и проблеми при превода им” се фокусира върху 

характерните за всеки един от двата езика обръщения, които 

нямат аналог в другата култура. 

Отличителна черта на руския речев етикет е отсъствието 

на универсално официално обръщение от типа 

господин/госпожа, мосю/мадам, мистър/мисис и др. Тази липса 

се компенсира от специфичната само за руския език форма на 

обръщение по име и бащино име, която придава на общуването 

по-личностно насочено и по-вежливо звучене. То е характерно 

за всички сфери на общуване и обхваща както най-официалните 

регистри, така и различни ситуации от битовата реч.  

Друга специфична особеност на руското обръщение е 

нарастващата му употребата в съкратена (усечена) форма. 

Усечените форми на обръщения в руския език се получават от 

антропоними (Петь, Наташ, Юр, Толь), от родствени 

наименования (ба – от баба, мам, ма – от мама, пап, па – от 

папа) или от двусловни съчетания, състоящи се нарицателно 

съществително име + антропоним (дядя Коля – дядь Коль, тетя 

Соня – теть Сонь). В редки случаи такова съкращаване се 

използва при съчетаване на собственото име + бащиното (Марья 

Ивановна – Марь Иванна). 

Специфични за руския език са и някои архаични 

вокативни форми, които представляват ограничен кръг от 

думи, съхранили звателната си форма (отче, старче, боже, 

друже). В ексцерпирания корпус обръщенията отче и боже по-

често се използват в идиоматични съчетания (отче наш, боже 

мой) отколкото в самостоятелна позиция. Архаичните звателни 

форми друже и старче се срещат в художествени текстове само 

в качеството им на обръщения. 

Към национално-специфичните обръщения могат да се 

добавят и някои обръщения-реалии от типа сударь/сударыня, 

барин/барыня и др., отразяващи старата статусна система в 

Русия.  



Една от най-характерните особености на руския език 

е широката употреба на умалително-ласкателни обръщения. 

Към тази група се отнасят всички форми, съдържащи 

умалително-ласкателни суфикси: 1) антропоними (Леночка, 

Боренька); 2) родствени названия (мамуся, сыночек); 3) названия 

на животни, растения и абстрактни съществителни (зайчик, 

голубчик, березонька, душенька); 4) прилагателни имена 

(родненький, миленький, добренький). 

Особен национален колорит притежава жаргонът. 

Динамиката в жаргонната реч е причината за постоянното 

появяване на все по-нови вокативни номинации. Наблюденията 

в нашия корпус са над младежката реч, в която се срещат 

обръщения от типа щенки, лохидзе, чувак, чувырла, шушера и др. 

Подобни обръщения безспорно представляват трудност при 

превод, тъй като е необходимо да се намери подходящата 

жаргонна дума в другия език. Освен това използваните 

обръщения в младежкия жаргон отразяват не толкова 

социолекта на определена група младежи, колкото уникалността 

на идиолекта на говорещия. 

Системата на обръщенията в българския език също 

включва различни национално-специфични форми. На първо 

място следва да се отбележи уникалността на българската 

система от обръщения, съхранила в най-пълна степен 

общославянската звателна форма.  

Друга специфична особеност е употребата на 

членувани форми. В ролята на членувани обръщения се 

използват съществителни имена, прилагателни имена, 

числителни. В българската речева практика тези обръщения са 

разнообразни. Най-често се среща съчетанието на 

притежателно местоимение + съществително/прилагателно 

име в препозиция или постпозиция. Позицията на името 

определя употребата на пълна или кратка форма (гълъбчето ми, 

моето гълъбче).  

В членна форма се употребяват наименования по 

професия, наименования по родствени отношения, 

наименования по произход, по националност и по други 

признаци в определени ситуации от речевото общуване. 

Наблюдението показва, че при членуваните обръщения 



отчетливо се усилва деиктичната им функция (Русият, угаси 

цигарата!; Младежът, премини напред!). 

Друга специфична форма на обръщение в българския 

език е широко разпространеното обратно обръщение. С 

термина обратно обръщение се назовават редица специфични 

форми, чрез които се осъществява „двойна” адресация, която 

носи информация както за отношението на адресанта към 

адресата, така и за родствените връзки между тях. В 

изследвания корпус се срещат множество паралелни форми на 

обратните обръщения: мами, маминото, мамината, мама, 

майка, майче, маме и др. Говорещият избира подходяща форма в 

зависимост от родствените взаимоотношения, например при 

обръщение към деца могат да се използват следните форми: 

маминото, татовата, чичовото, бабиното, дядовото, 

лелиното, леля и др.  

Обратните обръщения са част от разговорно-битовия 

лексикален клас думи, които отразяват националната 

самобитност на езика. Тези обръщения активно се използват в 

литературата от ХІХ – началото на ХХ век в произведения на 

автори като Ив. Вазов, Елин Пелин, Й. Йовков, Чудомир и др. 

Срещат се и в съвременната речева практика. 

Освен членуваните и обратните обръщения с особена 

национална специфика се отличава и групата на родствените 

наименования. В българската речева практика често се 

използват двойни форми за назоваване на някои типове 

роднински връзки (чичо и вуйчо). Тези думи имат и множество 

диалектни вариации, които също се използват като обръщения 

(стринка, учинайка, калеко, свако, лелинчо и др.). 

В българската художествена литература често се среща 

обръщението бай/байо/байно. В разговорно-битовия език то 

има специфична функция – използва се като почтително 

обръщение към по-голям по възраст мъж. 

Национално-специфични за българския език обръщения 

са и някои антропонимни образования, назоваващи 

омъжените жени. Тези номинации се образуват от личното име 

на мъжа (Иван – Иваница) и често се употребяват с частиците 

ма, мари. Обръщения от такъв тип са характерни за 

разговорната и диалектната реч. 



Характерна за българския език е употребата на 

доста голям брой обръщения-турцизми. Тези думи имат 

дълбоки исторически корени. Под термина турцизъм в 

лингвистичната литература се обединяват широк кръг 

лексикални единици, заимствани от турски, арабски или 

персийски език. Обръщенията-турцизми са интересни за 

наблюдение, тъй като изпълняват разнообразни функции и имат 

специфична употреба в художествената литература и в 

съвременната речева практика. Нашите наблюдения над 

съвременната речева ситуация показват, че някои от тези 

обръщения-турцизми продължават да бъдат актуални и се 

употребяват като средство за манипулативно речево въздействие 

(например в лозунги на протестни акции – Вън, австрийски 

мекерета, от австрийските павета!). В българския език 

турцизмите по-често се използват с негативна конотация, 

отколкото с положителна.  

Преводът на обръщението в руската лингвистика се 

разглежда в много съпоставителни изследвания изключително с 

английски, немски и други езици. В българската лингвистика 

отсъства специализирано изследване на тази тема.  

При превода на обръщението преводачът е поставен 

пред дилемата да съхрани номинациите на адресата и в същото 

време да отрази някои национално-културни особености на 

обръщенията.  

При превода на антропонимите обикновено се 

използва транскрипция и транслитерация, даже и в случаите, 

при които антропонимната форма не съответства на узуалната 

употреба в езика на превода. Това се отнася до запазването на 

огромния брой суфиксални образования, които широко се 

използват в руския език, но не са характерни за българския език. 

Освен това при превода на руските антропоними на български 

език се наблюдават и някои други особености: 1) Усечените 

вокативни форми се превеждат в пълната им форма; 2) При 

превода на умалително-ласкателните антропоними се използва 

транслитерация, при която абсолютно точно се предава звуковия 

или буквения облик на чуждата езикова единици. При тези 

имена понякога се използва калкиране, ситуативен превод или 

компенсация. Преводачите изключително рядко превеждат 



личните имена. Това може да се наблюдава само при т. нар. 

говорещи имена. 

Специфичните антропонимни номинации на жени 

(Станковица) в българския език обикновено се предават от 

руските преводачи чрез транслитерация. 

Вокативната форма бай, която често се употребява с 

антропоним, се превежда в някои случаи като дядя, дядюшка, а в 

други – с думата братец. В руския превод на романа „Бай 

Ганьо” това обръщение неправомерно е транскрибирано от 

преводача. 

Частиците в позицията на обръщения представляват 

съществена трудност при превода им на руски език. Нашето 

наблюдение показва, че те най-често се изпускат, тъй като 

адресатът се подразбира от общия контекст. В някои случаи 

преводачът добавя частици, които са характерни за руския език. 

Съществени трудности при превода на руски език могат 

да възникнат при някои родствени обръщения. Например, 

обръщенията батко/како имат по-широка употреба и се 

отнасят както към по-големи брат/сестра, така и към други 

адресати, по-големи по възраст от говорещия. В изследвания 

корпус тези обръщения са превеждат на руски език най-често с 

лексемите браток, братец и тетя. 

Интересен е и преводът на специфичните за руския език 

емоционално-оценъчни обръщения като голубчик/голубушка, 

родной, дорогой, милый, батюшка, матушка и др. В 

зависимост от контекста батюшка, например се превежда като 

господине, драги, любезни, миличък, бащице. Матушка може да 

има цял ред съответствия – майко, майчице, драга, мила моя и 

др.  

Обръщението голубчик е едно най-често срещаните в 

руската класическа литература. При превода му на български 

език в изследвания корпус с най-голяма честота се използва 

българското обръщение миличък, в 3–4 случая е преведено като 

гълъбче, което звучи неестествено за българския читател, а в 

останалите преводачът прибягва до по-неутрални форми като 

драги, човече, приятелю. В определени случаи това обръщение 

се превежда чрез родствено наименование – сине, дъще, 

момчето ми, момичето ми. 



Характерните за руската реч обръщения дорогой, 

родной, милый, любезный, уважаемый се превеждат с 

аналогични думи в българския език – драги, скъпи, мили, 

уважаеми, любезни.  

Руските емоционално-оценъчни обръщения в 

повечето случаи се превеждат с неутрални форми, тъй като за 

българската речева практика, особено при общуването между 

мъже, или в официална обстановка, използването на 

умалително-ласкателни думи не е прието.  

Групата на руските умалително-ласкателни родствени 

обръщения се превежда с малко на брой умалителни думи, а 

понякога се използват и недеминутивни форми. Нашите 

примери показват, че разнообразните по количество руски 

суфикси трудно могат да бъдат предадени абсолютно точно, тъй 

като в българския език няма такова разнообразие на умалителни 

форми. 

Друга интересна група обръщения, представляващи 

определена трудност за превода, са обратните обръщения в 

българския език. Нашите наблюдения показват, че при превода 

им се използват следните преводачески тактики: 1) Най-често те 

се превеждат чрез пряко назоваване на родствените отношения: 

Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат 

−Спи, внучек, спи, а то турки придут и тебя заберут!; 2) 

Обратното обръщение се заменя с оценъчна или умалително-

ласкателна дума: А бре, баби, защо направи така?− Ах, родной, 

зачем ты так сделал? 

Особени трудности възникват при превода на широко 

използваните в българската литература обръщения-турцизми. 

При предаването им на руски език обикновено се използва 

прякото им речниково съответствие. Някои статусни турцизми 

(чорбаджи, ага, ефенди) се превеждат чрез транскрипция и 

транслитерация. При оценъчните турцизми (пезвенк, будала, 

ханзър) се наблюдава по-голямо разнообразие при избора на 

аналогична лексикална единица с подобна конотация. А при 

превода на битовите турцизми (комшу−сосед, адаш−тезка, 

джанъм−милок, родной) се използва буквален превод.  

Следва да се отбележи и фактът, че при 

близкородствени езици като руския и българския при 

превода на отделни групи обръщения не възникват особени 



трудности. Статусните обръщения от типа Ваше 

превосходительство, Ваше благородие, Ваше величество и др. 

са навлезли в българския език и литература под влиянието на 

руската етикетна система. Тези обръщения по смисъл са 

известни на българския читател.  

Затруднения биха възникнали при превода на някои 

български статусни обръщения като севастократоре, деспоте, 

протесевасте, които обикновено се обясняват от преводачите 

под линия.  

В заключението на дисертацията се коментира 

изпълнението на поставените в началото на работата задачи и се 

привеждат основните изводи от направения анализ: 

1. Анализът на теоретичните изследвания показва, че 

въпросът за обръщението в руската лингвистика е много по-

подробно разработен, отколкото в българската. Съществуващите 

фрагментарни описания на обръщението в българската 

лингвистика се оказаха недостатъчни за поставените цели. В 

работата се предлага последователен анализ на системите от 

конвенционални обръщения в руския и българския език. 

2. Системно-езиковите характеристики на обръщенията 

в двата езика са изследвани чрез задълбочено описание на 

всички граматични класове думи, които изпълняват функцията 

на обръщения, а също така и функционирането им в речта в 

различни синтактични структури.  

Анализът на морфологичните разряди думи, които 

изпълняват ролята на обръщения, показва, че в българския език 

се наблюдава по-голямо разнообразие от форми. Българският 

език е съхранил до голяма степен звателните форми, които 

широко се използват в речевата практика. Употребата на членна 

форма е втората типологична особеност, която се наблюдава при 

някои обръщения. Специфичен морфологичен разряд от думи 

представляват т. нар. обратни обръщения. Наблюденията 

показват, че в българската речева практика постоянно варират 

звателни, номинативни и членувани форми. 

В руския език в системата на обръщенията ясно се 

откроява едно от характерните различия между двата езика – 

широката употреба на деминутивна лексика. Наличието на 

множество умалителни суфикси при формите на обръщения е 



доказателство и за по-голямата честота на употреба на 

деминутивите в сравнение с българския език.  

При морфологичния анализ на изследваната езикова 

единица се доказа, че в двата езика основно средство за 

изразяване на обръщението са съществителните имена, които в 

речевата практика се използват или като самостоятелни 

обръщения (неразпространени), или в различни съчетания с 

прилагателни (разпространени). Съществените различия между 

руските и българските форми на обръщения са използването на 

номинативни и усечени форми в руския език, конкуренцията на 

звателни и номинативни форми в българския, членната форма в 

българския, т.нар. българско обратно обръщение и асиметрията 

при суфиксалните образования в двата езика.  

При изследването на синтактичните особености на 

обръщението също се наблюдават разлики, свързани с много по-

големите възможности за номиниране на адресата в българския 

език и използването на сложни форми на обръщения от типа 

глупак с глупак; глупак такъв; глупако глупави; детето ми; 

Иванчо, баби и други. Специфична особеност в българския език 

е и функционирането на множество вокативни частици, които се 

употребяват самостоятелно или са част от по-сложни структури 

за номиниране на адресата.  

В хода на изследването беше отбелязана и различна 

честота при употребата на вокативни форми в потока на речта. В 

руския език говорещият изпитва по-често необходимостта да се 

обръща към адресата на речта си. Нашето наблюдение привежда 

доказателства в потвърждение на хипотезата, изказана от някои 

руски изследователи, според която в руската реч обръщенията се 

използват по-често. В изследвания от нас материал при 

съпоставката с българския език това съотношение е 2:1. 

Семантичният анализ показа, че ясно се разграничават 

две големи групи обръщения – контактоустановяващи и 

оценъчни. Към групата на контактоустановяващите обръщения 

се отнасят разнообразни по семантика думи със звателен 

потенциал, които се подразделят на различни подгрупи. И в 

двата езика универсално средство за обръщение към адресата е 

антропонимът и вариативните му форми. Специфична за руския 

език е формата на обръщение по име и бащино име. 



Анализът на оценъчните обръщения доказва, че 

българският език, за разлика от руския, разполага с повече 

езикови ресурси за изразяване на отрицателна оценка към 

адресата на речта. За тази цел в българския език се употребяват: 

разгърнати редове от оценъчни думи с отрицателна конотация, в 

това число и много турцизми; различни синтактични структури, 

изразяващи негативно отношение към назоваваното лице (глупак 

с глупак, глупак такъв), съчетания със синтактична инверсия 

(сине майчин); турцизми. 

3. В дисертацията са изведени основните национално-

специфични форми на обръщения в двата езика. Специфични за 

руския език са обръщенията по име и бащино име, усечените 

форми, архаичните звателни форми и разнообразните 

умалително-ласкателни обръщения. Национално-специфични за 

българския език са паралелните форми на родствените 

обръщения, звателните и членните форми на обръщенията, 

частиците и турцизмите в позицията на обръщения.  

В дисертационния труд са разгледани и някои от 

проблемите, възникващи при превода на национално-

специфичните форми на обръщения. На подробен анализ са 

подложени преводът на обръщенията-турцизми и на някои групи 

обръщения, изразяващи отрицателна оценка на адресата. 

Обръщението като комуникативен и езиков феномен в 

руския и българския език може да бъде изследвано от различни 

гледни точки. В хода на работата се очертаха и някои 

перспективни насоки за изследването на тази многоаспектна 

единица на речта. Бъдещите изследвания могат да бъдат 

насочени към изучаване на следните аспекти: детайлно 

описание на лексикално-семантичните групи обръщения, 

използвани при различните режими на речево общуване; 

функциониране на обръщенията в различни типове речеви 

актове в руския и българския език; изследване на 

метафоричните, конотираните и оказионалните форми на 

обръщения в двата езика; изучаване на обръщенията в 

идиолекта на различни писатели; лексикографско описание на 

формите на остарелите и съвременните обръщения и т.н. 

Изучаването на такава динамична и многофункционална 

единица, каквато е обръщението изисква непрекъснато 

обогатяване и допълване на аспектите на неговото описание. 



ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

 

1. Дисертационният труд е първият опит за 

последователно системно описание на категорията обръщение в 

руския и българския език. В него се разглеждат системите на 

конвенционалните обръщения в двата езика. 

2. В работата са събрани, обобщени и анализирани 

основните теоретични положения на най-авторитетните 

изследвания, посветени на изучаването на обръщението в 

руския и българския език.  

3. Представени са подробно описание и съпоставителен 

анализ на морфо-синтактичните особености на обръщението в 

двата езика с оглед на системно-структурните им прилики и 

разлики.  

4. Разгледана е семантичната структура на формите на 

обръщенията и са изведени основните и най-употребяваните 

лексикално-семантични групи от думи, които могат да се 

използват в позицията на обръщение.  

5. Направен е сравнително подробен анализ на отделни 

групи обръщения: антропоними, агресивни обръщения, 

обръщения-турцизми, обратни обръщения, някои умалително-

ласкателни форми. 

6. В работата за пръв път се посочват и анализират по-

задълбочено групите на национално-специфичните за двата 

езика форми на обръщения.  

7. Направен е обобщен анализ на преводаческите 

похвати, използвани при предаването на национално-

специфичните обръщения в руския и в българския език.  

8. Събран е голям корпус от илюстративен материал, 

свързан със спецификата на руските и българските обръщения, 

съпоставката им и техния превод.  
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